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 ١

 "تنمية مهارات التفكير واإلدارة"برنامج  -١
  

 تطبيـق نحـو   خطـوة جديـدة     " تنمية مهارات التفكير واإلدارة   "تعد الدفعة األولى من برنامج      

رفع قدرات ومهارات   يهدف هذا البرنامج إلى     و ببين الطال  "العاليالطرق المؤدية إلى التعليم     "مشروع  

طالب السنوات النهائية للمرحلة الجامعية في مجاالت التفكير واإلدارة واالتصال والقدرة على المناقشة             

والتفاوض بهدف تعظيم فرص حصولهم على منح دولية ومحلية للدراسات العليـا وااللتحـاق بعمـل                

المنيـا  وعين شمس وحلوان وجامعة     الثانية جامعات القاهرة     تهمرحل في المشروع   فيويشارك   .أفضل

  . والفيوم ومن المنظمات الغير حكومية المجلس القومي للمرأة وجمعية جيل المستقبلالواديوجنوب 

  

المرحلـة الثانيـة    للتدريب فـي     فيندهتسمالمن هنا كان طلبة السنوات النهائية بالمرحلة الجامعية هم          

تم اختيار إجازة نصف العام لتدريب الطلبة       لذلك  مواعيد الدراسة بالنسبة للطلبة     ل االعتبارمع  للمشروع  

 المـنهج  وهـى     تدريبيـة  هجامن ة ثالث من خالل " تنمية مهارات التفكير واإلدارة   "خاللها على برنامج    

  .لكل منهج  صافى ساعة تدريب٦٠ بمجمل المعرفي، والمنهج اإلداري، والمنهج سلوكيال

  

بالبرنـامج  توعية الطـالب    لمجال اإلعالن عن البرنامج      فية المشروع بنشاط مكثف     قامت إدار ولقد  

 فـي  والمقابلة الشخصية، وبالفعل كان لهذا النشاط أثر كبيـر           االختبارات واجتياز   االلتحاقوإجراءات  

  . طبقًا الختيارهم الثالثةهجا المنفي عدد كبير من الطالب لاللتحاق بالبرنامج جذب

  

عدد المتقدمين عن سعة الفصول التدريبيـة        صادفت إدارة المشروع زيادة      التيالتحديات  أحد  وكان من   

 من إدارة المـشروع فـي تلبيـة         اصرحولذلك   وهي ثالث فصول   لتنظيمها   عيخطط المشرو كان   التي

 فـصول   ٤حتى وصـلوا إلـى        كل منهج  فيزيادة عدد الفصول التدريبية     رغبات المتقدمين فقد تقرر     

 فصول تدريبية فـي المـنهج   ٣، واإلداري المنهج في فصول تدريبية  ٤  و السلوكيالمنهج   فيتدريبية  

  .%٣٥٠ بنسبة زيادة عن المخطط أكثر من المعرفي
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 ٢

 المناهج الثالثـة علـى النحـو        لمشروع إلى  المطورة بالمرحلة األولى ل     المقررات التدريبية  م تقسيم وت

  :التالي
  

  اإلداريالمنهج : أوالً
  

   ساعات تدريب٦          اآل وصنع القرارحل المش -١
   ساعات تدريب٩            الجماعيالفرق والعمل  -٢
   ساعات تدريب٦              مهارات التفاوض -٣
   ساعات تدريب٦          المحاسبة لإلدارة وصنع القرار -٤
   ساعات تدريب٦          يأساسيات االقتصاد اإلدار -٥
   ساعات تدريب٩              التخطيط والرقابة -٦
   ساعات تدريب٩        ق البحث وآتابة المقترحات البحثيةطر -٧
   ساعات تدريب٩  )تقديم، محاضرات عامة، ختام( تكامل البرنامج التدريبي -٨

  

  السلوكيالمنهج : ثانيا
  

   ساعات تدريب٦              التحليليالتفكير  -١
   ساعات تدريب ٩           واإلبداعي النمطيالتفكير  -٢
   ساعات تدريب٩        أساليب تنميتهاطرق قياسها و: المحاجة -٣
   ساعات تدريب٦              إدارة الضغوط -٤
   ساعات تدريب٩              مهارات االتصال -٥
   ساعات تدريب٩              التخطيط والرقابة -٦
   ساعات تدريب٩        طرق البحث وآتابة المقترحات البحثية -٧
   ساعات تدريب٩  )ختام تقديم، محاضرات عامة،( تكامل البرنامج التدريبي -٨
  

  المعرفيالمنهج : ثالثًا
  

   ساعات تدريب٩           للبياناتاإلحصائيالتحليل  -١
   ساعات تدريب٦            تقييم وإدارة المخاطر -٢
   ساعات تدريب٦          دراسات الجدوى االقتصادية -٣
   ساعات تدريب٦        حياة صحية: إرشادات الصحة العامة -٤
   ساعات تدريب٦        لكتابة العلميةالقواعد اللغوية األساسية ل -٥
   ساعات تدريب٩           واإلبداعي النمطيالتفكير  -٦
   ساعات تدريب٩            الجماعيالفرق والعمل  -٧
   ساعات تدريب٩  )تقديم، محاضرات عامة، ختام( تكامل البرنامج التدريبي -٨
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 ٣

  الدفعة األولىعن  معلومات عامة -٢
  

  عن التدريبمعلومات : أوالً
  

   ساعة١٥٨٤٠ :التدريبيةعدد الساعات  ٢٦٤: عدد المتدربين   فصل ١١:  التدريبية الفصولعدد
  

  ) فصول تدريبية٦ ( جامعة القاهرة-كلية التجارة مركز البحوث والدراسات التجارية ب -١  :كن التدريبامأ

  ) فصول تدريبية٣(  جامعة القاهرة–كلية الهندسة ب االجتماعي النادي -٢    

  ) فصل تدريبي٢(  للمرأةالقوميالمجلس ب تنمية مهارات المرأة ز مرك-٣    
  

  ٢٤/١/٢٠٠٦:  التدريبتاريخ بداية
  

   ٤/٢/٢٠٠٦ :نهاية التدريبتاريخ 
  

   جامعة القاهرة– لكلية الهندسة ياالجتماع النادي:  الدورة التدريبيةحفل ختاممكان 
  

   تمت خالل هذه الدفعةالتي التغطية اإلعالمية: ثانيا
  

  : الصحف

 عن المحاضرة العامةبجريدة األخبار خبر نشر تم  •

 المتدربين في األنشطة الطالبيةعن أراء بعض الطالب تحقيق في جريدة الجمهورية نشر تم  •

  عن معرض الكتاب جامعة القاهرة–خبر في صحيفة مجلس كلية الهندسة نشر تم  •

  عن التدريب بهذه الدفعةاألحرارجريدة خبر في نشر تم  •

 مجلة صباح الخير عن تخرج المتدربين بهذه الدفعةخبر في نشر  تم •

  مصرى اليوم عن التعاون بين المشروع ومركز تنمية مهارات المرأةالجريدة خبر في نشر تم  •
  

  : يفزيونتلال

 افتتاح السيد رئـيس الجمهوريـة       تمت اإلذاعة بالنشرات اإلخبارية بكافة قنوات التليفزيون المصري        •

 وأنشطته لقاهرة وشرح السيد رئيس الجامعة لسيادته أهداف المشروعلجناح جامعة ا

  افتتاح الدورةأثناءسيداتي سادتي برنامج  بالتليفزيون المصري الثالثةقناة الواإلذاعة بتم التسجيل  •

 اختتام الدورةأثناء  وأبحاثبرنامج مراكز بالتليفزيون المصري القناة الثالثة واإلذاعة بتم التسجيل  •
  

  : اعةاإلذ

  لتسجيل في إذاعة الشباب والرياضةتم ا •



    بجامعة القاهرة  الدفعة األولى–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٤

  المحاضرات العامة: ثالثاً
 زينب صفر. د.أ    الفرص المتاحة للطالبات في المجلس القومي للمرأة •

 عبدالحليم إبراهيمعبدالمحسن . د          النظرية والعالج...األمل •

 زينب صفر . د.أ      تفوق امرأةتجربة شخصية ل: قصص نجاح •

 احمد جابر . د.أ  التي تواجه الشباب في عالم متغيرالفرص والتحديات  •

  فيروز عمر. د            تقدير الذات •

  

  أنشطة متنوعة: ً رابعا
 )خالد عبدالمحسن. د(أحد المدربين  ميالدهعيد بمناسبة احتفال  ٨فصل بالمتدربون م نظ •

  احتفال لتكريم المدربون ومدير المشروع١نظم المتدربون بفصل  •

  حفالت متعددة فيما بينهم١١-٧-٦ول نظم المتدربون بفص •

   بالمجلس القومي للمرأة"تفعيل دور التدريب في تعظيم فرص المرأة في سوق العمل"ندوة  حضور •

  

   على االنترنتالمتدربين نتيجةإعالن : ً خامسا
لى موقـع   ع "تنمية مهارات التفكير واإلدارة   "المتدربين في برنامج    شهادة  تم نشر الدرجات التفصيلية الخاصة ب     

  .٢٠٠٦ فبراير ١٥المشروع يوم 
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 ٥

  إحصائيات عن الدفعة: ً اسادس
  نسب المتدربينأعداد و

  المئويةالنسبة   العدد  النوع

  ٤٢,٨  ١١٣  ذكر

  ٥٧,٢  ١٥١  انثى

  ١٠٠  ٢٦٤  اإلجمالى

  

  لمتدربينل الفرقة الدراسية

  المئويةالنسبة   العدد  الفرقة الدراسية

  ٠,٠٠٤  ١  األولى

  ٢  ٥  الثانية

  ٥٤  ١٤٣  الثالثة

  ٣٦,٤  ٩٦  الرابعة

  ٥  ١٣  الخامسة

  ١  ٢  )امتياز (السادسة

  ٠,٠٢  ٤  خريج

  ١٠٠  ٢٦٤  اإلجمالى

  

  المتدربين جامعات نسب أعداد و

  النسبة المئوية  العدد  الجامعة  مسلسل
النسبة المئوية 

  المجمعة

  ٧٩,٥  ٢١٠  القاهرة  ١

  ٣,٧٦  ١٠  عين شمس  ٢

  ٤,١٤  ١١  حلوان  ٣

٨٧,٥٩  

  ٠,٧٥  ٢  لمنوفيةا  ٤

  ٣,٠١  ٨  األزهر  ٥

  ٠,٣٨  ١  المنيا  ٦

  ١,٥٠  ٤  اإلسكندرية  ٧

  ٤,٤١  ١١  بني سويف  ٨

  ٢,٦٣  ٧  مؤسسات تعليمية متنوعة  ٩

١٢,٦٨  

  ١٠٠  ١٠٠  ٢٦٤  اإلجمالي
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 ٦

  

  المتدربينكليات نسب أعداد و

  

 النسبة المئوية  العدد  الكلية  مسلسل
النسبة المئوية 

  المجمعة

  ٦٣,٢٥  ١٦٧  التجارة  ١

  ١٥,٤١  ٤١  اآلداب  ٢

  ٣,٣٩  ٩  الحقوق  ٣

  ٠,٧٥  ٢  كليات التربية  ٤

  ٠,٣٨  ١  كليات دار العلوم والدراسات العربية   ٥

  ٠,٧٥  ٢  االقتصاد والعلوم السياسية  ٦

  ١,٥٠  ٤  اإلعالم  ٧

  ٠,٣٨  ١  آثار  ٨

٨٥,٢٧  

  ٣,٠١  ٣,٠١  ٨  كليات متنوعة  ١١

  ٧,١٤  ١٨  الهندسة  ١٢

  ٠,٣٨  ١  علومال  ١٣

  ٣,٣٨  ٩  كليات الطب والصيدلة   ١٤

  ٠,٣٨  ١  الزراعة  ١٥

١١,٣  

  ١٠٠  ١٠٠  ٢٦٤  اإلجمالي

  

  
   بالبرنامجبلتدريالمتقدمين ل أعداد تطور إحصائيات

  

  ٥٢٢  عدد من تقدم بطلب التدريب

  ٣٣٧  عدد من استكمل أوراقه

  ٢٨٣  عدد من قُبل للتدريب

  ٢٦٦  لتدريببدء اعدد من 

  ٢٦٤  على شهادةعدد من حصل 
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 ٧

  

  دربينالمالسادة نسب أعداد و

  
  المدربينجامعات السادة نسب أعداد و

 

  النسبة المئوية  عدد  الجامعة  مسلسل
النسبة المئوية 

  المجمعة

  ٦٩,٨  ٣٠  القاهرة  ١

  ٤,٧  ٢  عين شمس  ٢

  ٤,٧  ٢  وانحل  ٣

٧٤,٤  

  ٢٠,٩  ٢٠,٩  ٩  مؤسسات متنوعة  ٤

  ١٠٠  ١٠٠  ٤٣  اإلجمالي

  

  دربينالمكليات السادة نسب أعداد و

  

 

  النسبة المئوية  العدد  النوع

  ٧٤,٤  ٣٢  ذكر

  ٢٥,٦  ١١  انثى

  ١٠٠  ٤٣  اإلجمالى

  الكلية  مسلسل
النسبة المئوية  النسبة المئوية  العدد

  المجمعة

 ١٨,٦  ٨  اآلداب  ١

 ٤,٧  ٢  اإلعالم  ٢

 ٤,٧  ٢  التربية  ٣

 ٣٢,٦  ١٤  التجارة  ٤

 ٢,٣  ١  اسيةاالقتصاد والعلوم السي  ٥

٦٢,٩  

 ٢٠,٩ ٢٠,٩  ٩  كليات متنوعة  ٨

  ١٤  ٦  الهندسة  ٩

 ٢,٣  ١  العلوم  ١٠
١٦,٢٨  

  ١٠٠  ١٠٠  ٤٣  اإلجمالي
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 ٨

  ول التدريباجدنموذج من 

 ١جدول فصل 
 

Pathways to Higher Education 
 

         
Development of Thinking and Managerial Skills    
         
A) Managerial Approach      Batch 1: Class 1 
Date: 24 Jan 2006 -  4 Feb 2006         
Location: RCSC - Faculty of Commerce  جامعة القاهرة-آلية التجارة : مكان التدريب  
 
Week Date day 9:00-10:30 10:45-12:15 30Min 12:45-14:15 14:30-16:00 30Min

24-Jan-
06 Tue IPT:  Introduction  Problem 

Sol. محمد. د  عبد اهللا 

25-Jan-
06 Wed Planning جمال شحاته. د  Teams نعيم حافظ.د 

26-Jan-
06 Thu Planning جمال شحاته. د  Teams نعيم حافظ.د 

27-Jan-
06 Fri         

28-Jan-
06 Sat Research وليد فتحى. د  Problem 

Sol. محمد عبد اهللا. د  

W
ee

k 
1 

29-Jan-
06 Sun Planning جمال شحاته. د  Research وليد فتحى. د  

30-Jan-
06 Mon Internet عبد اهللا شعيب. أ Accounting أحمد فرغلى. د  

31-Jan-
06 Tue IPT: GL/ST  Internet عبد اهللا شعيب. أ 

01-Feb-
06 Wed Teams نعيم حافظ.د Negotiation احمد فهمى.د  

02-Feb-
06 Thu Accounting أحمد فرغلى. د  Research وليد فتحى. د  

03-Feb-
06 Fri         

W
ee

k 
2 

04-Feb-
06 Sat Negotiation احمد فهمى.د  

B
re

ak
 

IPT: Closing  

 IP
T:

 o
pe

n 
D

is
cu

ss
io

ns
 

 
 
IPT: Integration of Pathways Training ST: Selected Topics GL: General Lectures 
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 ٩

 صور المتدربيننموذج من 

 ٩متدربى فصل 
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 ١٠

   

  



    بجامعة القاهرة  الدفعة األولى–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ١١

 المتدربين بالدفعة األولىكافة صور 
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  اجهة الطوارئموطريقة إدارة البرنامج و -٣
  

  

من لعدد  امدربين لهذا    و إمكانيات توفير   هي  في هذا البرنامج    إدارة المشروع   واجهت التيالتحديات  هم  أ

مـن انجـازات   المرحلة األولـي  ما حققه المشروع في  ا م نطالقًا، ولكن   )فصل ١١(الفصول التدريبية   

المشروع مع  التي كونها   الجيدة  عالقات  الشبكة  بجانب   اإلدارة تراكمت لدى فريق     التيالخبرات  كذلك  و

عـدد  بلـغ  حيـث  ، يب المكثف في عشرة أيامرن إدارة المشروع من تنفيذ هذا التد    كل هذا مك  األساتذة  

مـدربين   ٩لـذا تـم التعاقـد مـع         ً يوميا مدرب   ٢٢ معيتم التنسيق   كان  بحيث   ، مدرب ٤٣المدربين  

  المدربين األساسـين  مدرب منأي حالة اعتذار فيلمواجهة الطوارئ  (Backup Trainers) ناحتياطيي

  ٦٦٠وبالفعل من إجمـالي      ، في كل مكان من أماكن التدريب      ا اثنين مدرب احتياطي   بحيث يتواجد يومي 

 نحتياطييالمدربين اال عدد من   وتولى  )  ساعة تدريب  ٣٦بما يعادل   (ألساتذة  بعض ا ر  اعتذساعة تدريب   

  . التدريب

  

  :وهمأماكن تدريبية التعاقد مع ثالث ولتوفير اإلمكانيات فقد تم 

  ) فصول تدريبية٦( جامعة القاهرة -كلية التجارة ب مركز البحوث والدراسات التجارية -١

  ) فصول تدريبية٣ ( جامعة القاهرة–كلية الهندسة باالجتماعي   النادي-٢

  .) فصل تدريبي٢(المجلس القومي للمرأة ب مركز تنمية مهارات المرأة -٣

رة لضمان توافر كافـة اإلمكانيـات       ووقامت إدارة المشروع بزيارات مكثفة لهذه األماكن قبل بدء الد         

  .التدريبية بها

  

 األساسي فريق العمل     تم دعم  متفرقة أماكن في ثالثة    بالتوازي فصل   ١١متابعة  ل اإلداري الجانب   فيو

 رسـم  يلـي فيما وذلك خالل فترة التدريب فقط، و Batch Job أساسعلي بعض األفراد بالمشروع ب

  "تنمية مهارات التفكير واإلدارة"برنامج تنفيذ  قسم التدريب خالل فترة في لتقسيم العمل توضيحي
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Pathways Management Team 

(January – Feb / 2006) 
 

  

  محسن المهدى. د.أ
  سيد آاسب. د

  )بىأحمد الزغ. د(
)عبداهللا محمود.أ(

 سمر
  خالد / نوران 

  )أخرون/ محمود (
  

 السكرتارية+ إستبيان المدربين + التدريب 
   تأليف الكتب-
   إدراج الكتب فى المقررات-
  بقية توزيعات الكتب-

  مى
  

  اإلنترنت -
 الحسابات -
 أعمال إحتياطية متنوعة -
وآافة  SC أنشطة -

 طلباتهامت

  حنان
  )محمد/ هناء (

  
 معرض القاهرة الدولى للكتاب -
- Awareness and Promotion  
- TOTفى األقاليم  
 اإلتصاالت مع األقاليم -
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  ١            تجارة
            ٢  

  ٣            منسقي٦
  ٤            فصول

            ٥  
            ٦

  ٧هندسة        
  ٨ منسقي     ٣

 ٩      فصول

  ١٠        المجلس
  ١١        القومي
  للمرأة

 منسقي    فصول٢

Training Coordination System 
(Mid-year vacation, Jan. 2006) 

 
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
    

  
  

 
  
  

 

 

  مدير المشروع
  منسق التدريب

 نييحتياطا مدربين ٩

 منسق مجموعة

 منسق مجموعة

 منسق مجموعة
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  أنشطة الدفعة األولى -٤
  

  

  ٢٤/١/٢٠٠٦الثالثاء  •

الفرص المتاحة  "تم عقد محاضرة عامة بعنوان 

وقامت " لس القومي للمرأةللطالبات في المج

زينب صفر المستشار الفني لمركز .د.أبإلقائها 

 تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة،

 بالمجلس القومي للمرأة ١١-١٠لمتدربى فصول 

تنمية مهارات "بمناسبة افتتاح البرنامج التدريبي 

  "التفكير واإلدارة

  ٢٩/١/٢٠٠٦األحد  •

ل دور التدريب في تعظـيم  تفعي"تم عقد ندوة بعنوان  

 بـالمجلس القـومي     "فرص المرأة في سوق العمل    

  للمرأة

محسن المهدى سعيد منسق    . د.أاشترك في الندوة    

 حيث ألقي سيادته نبذة عـن المـشروع         المشروع

 وقد حضر الندوة من     وأهدافه ضمن فاعليات الندوة   

  : فريق المشروع

  سيد كاسب مدير المشروع. د -

  يب منسق التدريبسمر محمد نج. أ -

" تنمية مهارات التفكيـر واإلدارة    "متدربو برنامج    -

  ). متدرب٤٨عدد  (١٠،١١فصلي 

   
 

  ٣٠/١/٢٠٠٦ واالثنين ٢٩/١/٢٠٠٦األحد  •

النظريـة  ...األمـل "تم عقد محاضرة عامة بعنـوان       

عبدالمحـسن ابـراهيم    . دوقـام بإلقائهـا     " والعالج

ـ  –المدرس بكليـة اآلداب     عبدالحليم   ، ة المنيـا   جامع

بمركز البحوث والدراسات التجارية     ٤لمتدربى فصول   

النادي االجتمـاعي بكليـة     ب ٧ وفصل   ،بكلية التجارة 

  الهندسة
  

النظرية والعالج 

מ א א א

א

  
  

   أوالً نشاط المحاضرات العامة
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  ٣٠/١/٢٠٠٦االثنين  •

زينب صفر . د.أوقامت بإلقائها " تجربة شخصية لتفوق امرأة: قصص نجاح"تم عقد محاضرة عامة بعنوان 

 بالمجلس ١١-١٠ لمتدربى فصول المستشار الفني لمركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة،

  القومي للمرأة
  

 
 ٣١/١/٢٠٠٦الثالثاء  •

الفرص والتحديات  "تم عقد محاضرة عامة بعنوان      

وقام بإلقائهـا   " التي تواجه الشباب في عالم متغير     

يـاء  هندسـة الكيم  احمد جابر األستاذ بقـسم  . د.أ

لمتـدربى   جامعـة القـاهرة،      –بكلية الهندسـة    

 بقاعة المؤتمرات بكلية    ٩-٨-٧-٣-٢-١فصول

  جامعة القاهرة – الهندسة
  

  

احمد جـابر   . د.أوقام المتدربون بتكريم المحاضر     

  وتقديم شهادة شكر وتقدير له

    

  

  ١/٢/٢٠٠٦األربعاء  •

وقامـت  " تقدير الذات "تم عقد محاضرة عامة بعنوان      

فيروز عمـر مستـشار مركـز إشـراق         . دئها  بإلقا

قلـب  "رئيس جمعية   ، و لالستشارات األسرية والتدريب  

 بالنـادي   ٨ لمتـدربى فـصل      ،لرعاية األسـرة  " كبير

  االجتماعي بكلية الهندسة

تقدير الذات تقدير الذات 
SELF SELF ––ESTEEMESTEEM

فيروز عمر فيروز عمر . . د د 
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  زينب صفر. د.أ        :المحاضر

  عضو مجلس الشورى، وى الميكانيكيةرئيس مجلس قسم هندسة القو     

  المجلس القومي للمرأةالفني لمركز تنمية مهارات المرأة، وعضو المستشار      و

 الفرص المتاحة للطالبات في المجلس القومي للمرأة  :عنوان المحاضرة

 ٢٤/١/٢٠٠٦االثنين  :تاريخ المحاضرة

  المجلس القومي للمرأة  :مكان المحاضرة

  

 القوميساس إلى تعريف المتدربين بأنشطة وأهداف المجلس        هدفت المحاضرة باأل   :ملخص المحاضرة 

البشرية الدوليـة    رفع ترتيب مصر بين الدول في تقارير التنمية       ، حيث كان الهدف العام إلنشائه       للمرأة

تعزيز مشاركة المرأة في مجـاالت التنميـة        ن خالل    المصري م  اإلنسانواإلقليمية بما يتناسب وقدرا     

  .يةاالجتماعية واالقتصاد

  

وضـع  لالتكليفات الرئاسـية    ويتمتع المجلس بأنه يعمل ضمن السياسات العامة للدولة وذلك من خالل            

يقوم المجلس بتقـديم   ووإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة

،  خطة الدولة الشاملة   تضمين شئون المرأة في نسيج     مثل   لتحقيق التكليفات الرئاسية   العديد من األنشطة  

 التـي  حل المشكالت ،  برنامج التمكين السياسي  ،  برنامج التمكين االقتصادي  ،  برامج التمكين االجتماعي  

 .بناء القدرات البشرية والمؤسسية، تواجه المرأة

  

تـم   مثل برنامج المرأة المعيلـة       االقتصادي لمساعدة المرأة في النهوض بمستواها       أيضاوهناك برامج   

.  محافظـات ٤في   جمعيات   ٦تمويل   من خالل    برنامج المنح الصغيرة  ،   محافظة ٢٠البرنامج في   تنفيذ  

للتعريف بأنشطة المجلس وخاصة في مجال المـشروعات          العديد من المواقع االلكترونية    إنشاءكما تم   

مساعدة علـى سـهولة تـوفير        بهدف ال  تأسيس مركز معلومات يخدم المشروعات الصغيرة     الصغيرة  

  للمنتجـات بهـدف    االلكتروني موقع للتسويق    إنشاء، بجانب   مات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة   المعلو

 ٣٢إنشاء وحدات تكافؤ الفرص في      كما تم   .  عمل خلق فرص    ودات األعمال على عرض     مساعدة سي 

التفرقة ضد المـرأة فـي مجـال        وتجنب  يكفلها الدستور  التيضمان بمبدأ تكافؤ الفرص      وزارة بهدف 

  .العمل
 

  للمرأة من خالل خفض معدالت األمية في المحافظات        القوميكما تناولت المحاضرة انجازات المجلس      

 للمرأة في المجالس الـشعبية      النيابي وزيادة نسبة التمثيل     تضييق الفجوة النوعية    نسبة تسرب اإلناث   و

 .إقليمية – محلية –اكة مع منظمات الشروذكرت المحاضرة عن .  والمحلية
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   عبدالحليمإبراهيمعبدالمحسن . د     :حاضرالم 

  كلية اآلداببالمدرس 

  جامعة المنيا

 النظرية والعالج...األمل  :عنوان المحاضرة

 ٣٠/١/٢٠٠٦ واالثنين ٢٩/١/٢٠٠٦األحد  :تاريخ المحاضرة

  لدراسات التجارية بكلية التجارةبمركز البحوث وابقاعة   :مكان المحاضرة

  هندسةوالنادي االجتماعي بكلية ال

  

هو عبارة  عن مجموع من قوة اإلرادة وقوة الدافع          مفهوم األمل   ولت المحاضرة   اتن: المحاضرة ملخص

التي يملكها اإلنسان لبلوغ أهدافه، ولكي يكون هذا التعريف واضحا ويسهل فهمه، يتعين لنا أن نوضح                

، كما تطرقت   ق المسارات ثالث مكونات عقلية أساسية في نظرية األمل وهم األهداف وقوة اإلرادة وخل           

هي أي موضوع أو    إلى شرح العالقة التبادلية بيم األهداف وقوة اإلرادة والمسارات؛ حيث أن األهداف             

خبرة أو نتائج نتخيلها في أذهاننا ونصبو إلى الوصول إليها، لهذا فإن األهداف هي أشياء نريد تحقيقها،                 

ن هذه الرغبة مجرد إشباع معنوي أو نفسي مثـل          وتكون عبارة عن رغبة نريد الوصول إليها وقد تكو        

البحث عن السعادة أو معنى الحياة، أو أن تكون رغبة في إنجاز بعض األعمال مثل الهدف الذي أصبو                  

إليه اآلن وهو االنتهاء من هذا البحث، وربما يكون الهدف هدف على المدى البعيد مثل محاولة إنقاص                 

 بذلك تتناول موضوع أو خبرة بجانـب        فهي مميز في المجتمع  الوزن أو الوصول إلى وضع اجتماعي       

  .حاجة أو رغبة مع أنها تحقق على المستوى القريب أو البعيد

  

الدافع الذي يحرك األهداف واألفكار التي يأمل اإلنسان الوصول إليهـا،            في قوة اإلرادة تتمثل     أنكما  

القـدرة  وبـذلك  .  اإلنسان في بلوغ هدفه التي يملكهاMental energyفهي عبارة عن الطاقة الذهنية 

على خلق المسارات تعكس الخطط الذهنية كمرشد لألفكار والطاقة الذهنية نحو الهـدف، أي أن خلـق                 

 التي نستدعيها إليجاد واحد أو أكثر مـن  Mental Capacityالمسارات هي عبارة عن السعة الذهنية 

إيجاد خطط بديلة للوصول إلى الهدف، فعلى سبيل        طريق للوصول إلى أهدافنا، فهي أيضا القدرة على         

بديلـة،  طرق  المثال ربما يكون هناك عوائق للوصول إلى الهدف وتساعدنا  المسارات هنا على إيجاد               

 للمفـاهيم   التحليليمن هذا الشرح    .  أي خلق المسارات هي القدرة على التخطيط للوصول على الهدف         

القـدرة علـى خلـق      +الطاقة الذهنية وقـوة اإلرادة      = األمل   (السابقة يمكننا استخالص هذه العالقات    

 .)مسارات للتفكير في الوصول إلى الهدف
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فمثال األمل ليس الـذكاء     لكى يتم تنقية المفهوم     مرتبطة باألمل    التفرقة بين عدة مفاهيم      الضروريومن  

ويمكن إجـراء بعـض     .  ذاتنفعال وتقدير لل  ا ال يعد    وأيضا التفاؤل   في ال يعتبر اإلفراط     األمل أنكما  

ينتمـي   الناجح حيـث     النفسي تؤكد أن األمل عامل مشترك بين غالبية نظريات العالج           التيالمقارنات  

 ولكن تطورت فكرة العالج Snyder" لسنيدر" إلى مبادئ نظرية األمل hope therapyالعالج باألمل 

قارنة بين النظريات والعلماء الذين  فقد اهتم فرنك بالمJerome Frankباألمل من خالل جيروم فرنك 

اهتموا بتأثير مناحي عالجية مختلفة ومدى كفاءة هذه المناحي في تخفيض المشاعر السلبية واألعراض              

  .المرضية لدى عينات من المرضى
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  زينب صفر. د.أ        :المحاضر

   الميكانيكية، وعضو مجلس الشورى     رئيس مجلس قسم هندسة القوى

  تشار الفني لمركز تنمية مهارات المرأة، وعضو المجلس القومي للمرأة     والمس

 تجربة شخصية لتفوق امرأة: قصص نجاح  :عنوان المحاضرة

 ٣٠/١/٢٠٠٦االثنين  :تاريخ المحاضرة

  المجلس القومي للمرأة  :مكان المحاضرة

  

نـب صـفر    للدكتورة زي تناولت المحاضرة قصة نجاح من خالل تجربة شخصية          :ملخص المحاضرة 

 تدرس الهندسة   أنحيث تحدثت عن نشأتها في أسرة كريمة من أب وأم يمارسون الطب ولكنها فضلت               

 تصبح معيـدة    أن على   الدراسي وبداية عصر التصنيع وساعدها تفوقها       العاليبعد أن سمعت عن السد      

ت به مقارنـة بعـدد       واجهتها فيه هو قلة عدد البنا      التي كان من جملة التحديات      الذيفي قسم الميكانيكا    

األوالد هذا بجانب أن الدراسة بهذا القسم تتطلب مجهود شاق ومع ذلك لم تتخلى الدكتورة زينب عـن                  

  .ممارسة هوايتها وهى العزف على البيانو وممارسة الرياضة

  

وكانت الخطوة التالية في حياتها العملية وهى السفر إلى الواليات المتحدة األمريكية وحـصلت علـى                

وعلى الرغم من العروض التى كانت مقدمة لهـا         .  قياسي الماجستير وكذلك الدكتوراه في وقت       درجة

للعيش في حياة غدة بالواليات المتحدة األمريكية إال أنها فضلت الرجوع إلى مصر لتنضم إلى صفوف                

 هيئة التدريس كلية في الهندسة بجامعة القاهرة  وكانت بجانب ذلك تـدرس فـي جامعـات أمريكيـة                  

  .وألمانية

  

 بدء اهتمام الدكتورة زينب بالمرأة من خالل مجلس أمانة المرأة بـالحزب الـوطنى،               ١٩٩٠ومنذ عام   

وإنشاء المجلس القومي للمرأة والـذى يهـدف        .   تم ترشيحها كعضو لمجلس الشورى     ١٩٩٥وفى عام   

االشتراك في أنـشطة    إلى تفعيل دور المرأة السياسي واالجتماعي واالقتصادي دفع الدكتورة زينب إلى            

المجلس فأصبحت من أهم أعضائه، ومن خالل مركز تنمية مهارات المرأة في مجـال المـشروعات                

 له اهتمت بموضوعات المرأة وحاولت تفعيل       الفني أصبحت الدكتورة زينب المستشار      والذيالصغيرة  

  .دورها في كل المجاالت
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  احمد جابر. د.أ     :المحاضر

  كيمياءاألستاذ بقسم هندسة ال

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة 

 الفرص والتحديات التي تواجه الشباب في عالم متغير  :عنوان المحاضرة

 ٣١/١/٢٠٠٦ الثالثاء :تاريخ المحاضرة

  النادي االجتماعيبقاعة المؤتمرات   :مكان المحاضرة

  جامعة القاهرة – كلية الهندسة
  

 واالستعداد للتعامل مع المتغيرات التي تحدث على        مفهوم التغير تناولت المحاضرة    :ملخص المحاضرة 

مستوى المهنة مثل تحديد مهارات العمل الجديدة وبناء نظام تعليمي متطور، وتناولت المحاضرة تحديد              

موقع المهارات في ديناميكية التغير وفي البناء المعرفي حيث توجد إلى جانب القدرات الذهنية والبدنية               

ومن أهم ما توصلت إليه األبحاث عن المهـارات         .  قيم والقواعد لتكوين الخبرة   والمعلومات النصية وال  

المطلوبة لالقتصاد الجديد أن المهارات تنقسم إلى مهارات أساسية ومهارات التفكير اإلبداعي ومهارات             

  .التأثير والتواصل والقدرات المهنية األساسية، من هنا تأتى أهمية التعلم المستمر
  

لمحاضرة التغيرات التي تحدث في نمط اإلنتاج حيث كان في الماضـي اإلنتـاج يـسرى                كما تناولت ا  

) إنتـاج =رأسمال+عمالة+معرفة(بينما اآلن أصبح األهم هو      ) إنتاج=رأسمال+عمالة+مواد خام (بمعادلة  

وهذا ما يصلح اآلن لتحقيق إنتاج أكبر وذلك الختالف المعايير والتغير الجوهري الذي حدث في أنماط                

إلنتاج، كما تناولت المحاضرة النمط الهرمي لإلدارة الذي كان سائد قديما ولكنه ال يصلح اآلن لدخول                ا

كما أن هناك تغيـرات تحـدث علـى         .  مفاهيم جديدة على لإلدارة والحديث عن المواصفات القياسية       

تـأثير  مستوى المؤسسة من خالل التحول إلى مفهوم جديد للتنظيم الصناعي والحـديث عـن تعـاظم               

كما تناولت المحاضرة التغيرات التي تحدث على مستوى االقتصاد العـالمي           .  المفاهيم جديدة للتنافسية  

وهى تصنيف المنتجات على وفقا للمحتوى المعرفي والخصائص التي تعطى للشركات ميزة أنها تبنى              

دمة واالعتماد على   اقتصاد األمم حيث أصبحنا نتحدث عن االقتصاد المؤسس الذي يتطلب إمكانات متق           

وفى النهاية نتحدث عن التغير على مستوى المجتمع من خـالل العولمـة كواقـع               .  عمالة متخصصة 

نعيشه او نتعايش معه ويؤثر على االقتصاد، والصحة، والثقافة وتوزيع الثروة فأصبحنا نتحـدث عـن                

  .عولمة األسواق والمنتجات
  

 والرؤية وخطـة بنـاء      الوعيبضرورة ان يكون لديه     واختتمت المحاضرة بتقديم توصيات للمتدربين      

  . وصناعة الفرصة وبناء المستقبلية على تنفيذها وقبول التحدوالذات والقد



    بجامعة القاهرة  الدفعة األولى–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٢٢

  فيروز عمر . د     :المحاضر

   لالستشارات األسرية والتدريباشراقمستشار مركز 

  لرعاية األسرة" قلب كبير"رئيس جمعية 

 تقدير الذات  :عنوان المحاضرة

 ١/٢/٢٠٠٦ ربعاءاأل :لمحاضرةتاريخ ا

  جامعة القاهرة – كلية الهندسةالنادي االجتماعي ب  :مكان المحاضرة

  

   :ملخص المحاضرة

التـى  عن تقدير الذات وهو تلك الصورة عن أنفسنا التي يحملها كل منا في رأسه و              المحاضرة  تحدثت  

أثير ها إلى كل نـواحي الحيـاة،        يمتد ت ثم  يكون مصدرها خبراتنا والرسائل التي نتلقاها من اآلخرين         

قبال علـى المحـاوالت     اإلوثقة  والشعور بالحب و التقبل     لذات يعنى عدة صفات منها ال     الجيد ل تقدير  الف

بنـاء  لذلك يصبح    ،الجامعة والعمل حسن في المدرسة و   الداء  األوجيد مع اآلخرين    ال واصلتوالالجديدة  

  .ه في حياتاإلنسانمهام تقدير الذات من أخطر 

  

الثقـة  (من خالل     نفسك عرفا أوالً: الذات وهى  تقديرمن هنا كان من األجدى ان نحدد خطوات بناء          

 أحب ثانياً ) ابتعد تماما عن المقارنة باآلخرين     - تعرف علي أوجه قوتك وضعفك    ،  في أن لديك قدرات   

 صغير لست مجرد ترس - المحملة باإلحباط حذف الكلمات - توقف عن جلد نفسكال(من خالل  نفسك

تبنـى   - االقتناع بضرورة و إمكانية  التغيير     (من خالل   طور نفسك    ثالثاً) غير مثمر في ماكينة الحياة    

اسـتعن  ، ما الذي تريد تحقيقه فـي هـذه الحيـاة    - أهدافاً لحياتك ضع، عبارات وأفكار تشحنك بالثقة  

 رابعاً اتصل باآلخرين ايجابياً   )  وكذلك لتنظيم وقتك   - يثة الغتنام الفرص وتحقيق النجاح    بالتقنيات الحد 

االهتمام بالمظهر يؤثر كثيرا في شخصية       - حسن االستماع واإلصغاء لوجهة نظر اآلخرين     (من خالل   

فهم الخلفية النفسية والثقافية ألفراد المجموعـة التـي يـتم            - حالة نفسية مستقرة   اإلنسان ويجعله في  

  ).التعاون معها

  

 . تقدير الذاتارتفاععالمات مناقشة مفتوحة مع المتدربين حول وفى النهاية اختتمت المحاضرة ب
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 ٢٦/١/٢٠٠٦الخميس  •

 احتفال ألحـد المـدربين٨نظم المتدربون بفصل    

خالد عبدالمحسن األستاذ. د( بمناسبة عيد ميالده  

 جامعة القاهرة ومـدرب اإلبـداع–بكلية اآلداب   

  )بالبرنامج

 
اإلدارةوحضر االحتفال بعض المدربون وفريـق       

  بالمشروع

 
 ٢/٢/٢٠٠٦الخميس  •

 بالمجلس القومي للمرأة ١١نظم المتدربون بفصل    

   لهمتقديم هداياواحتفال لتكريم المدربون 

  

  

  

  
 
 ٢/٢/٢٠٠٦الخميس  •

ن ومـدير   ي احتفال لتكريم المدرب   ١نظم المتدربون بفصل    

لهـم وحـضر     تذكاريـة المشروع من خالل تقديم هدايا      

  :االحتفال

 جامعـة   –األستاذ بكلية التجارة    أحمد فرغلى   . د.أ - 

  ومدرب دراسات الجدوى بالبرنامج،القاهرة
  مدير المشروعسيد كاسب . د - 

 جامعة عين   –األستاذ بكلية التربية    يد فتحي   ول. د - 

  ومدرب طرق البحث بالبرنامج،شمس
–المدرس المساعد بكلية العلـوم    عبداهللا شعيب   . أ - 

  ومدرب اإلنترنت بالبرنامج،جامعة الفيوم
  

  

 ثانياًً نماذج ألنشطة المتدربين
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 الـساعة   ٤/٢/٢٠٠٦يوم  " تنمية مهارات التفكير واإلدارة   " حفل الختام للبرنامج التدريبي      المشروعنظم  

وحضر الحفل كل   ،   جامعة القاهرة  – لكلية الهندسة    االجتماعي بالناديالتاسعة صباحا بقاعة المؤتمرات     

  :من

 عميد كلية الهندسةسمير شاهين . د.ا •

 ومدير وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم المشروع عام منسق سعيد المهديمحسن . د.أ •

 العالي في مصر

  للمرأةالقومي لمركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس الفنيالمستشار زينب صفر . د.أ •

  جامعة بني سويف– أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية اآلداب طريف شوقي. د.أ •

 الهندسة لشئون الطالبوكيل كلية محمد مجاهد . د.أ •

 ة الهندسة لشئون الدراسات العلياوكيل كليد عادل خليل .أ •

  تطوير الدراسات العليا والبحوثمركزمدير سعيد مجاهد . د.أ •

 مدير المشروعسيد كاسب . د •

  جامعة القاهرة–بكلية اآلداب المدرس خالد عبدالمحسن . د •

 عة المنيا جام–بكلية اآلداب المدرس  إبراهيمعبدالمحسن . د •

  جامعة الفيوم– بكلية العلوم  المساعدالمدرسعبداهللا شعيب . أ •

  التليفزيون المصرى-بالقناة الثالثة " وأبحاثمراكز "فريق برنامج  •

 إداريو المشروع •

 ) متدرب٢٦٤( فصل ١١متدربى الـ  •

  

         
  

ثالثًا

 
  حفل الختام

٤/٢/٢٠٠٦  
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  "العالي الطرق المؤدية إلى التعليم مشروع"
  

   من برنامجاألولى الدفعةالتدريب ب ختامحفل 
   "تنمية مهارات التفكير واإلدارة"

  ) ساعة تدريب١٥٨٤٠ –  طالب من آافة الجامعات والكليات٢٦٤ - تدريبي فصل ١١(
  

  من الواحدة ظهرا وحتى الرابعة عصرا  ٢٠٠٦فبراير  ٤ السبت
   جامعة القاهرةالهندسة آلية – االجتماعي بالنادي قاعة المؤتمرات: المكان

  

  
   للمتدربينالفنيامش الحفل معرض ألنشطة المشروع واإلنتاج يقام على ه

  

  الفقرة  الوقت  تالجلسا
  قرآن آريمو افتتاح  ١:٠٠

  عميد آلية الهندسةسمير شاهين           / آلمة األستاذ الدآتور  ١:١٠

  المشروع   منسق عام - سعيد المهديمحسن / آلمة األستاذ الدآتور  ١:٢٠

   مصرفي العالي مشروعات تطوير التعليم إدارةومدير وحدة 

  زينب صفر/ ة الدآتورةستاذآلمة األ  ١:٣٠

   للمرأةالقومي المجلس – لمرآز تنمية مهارات المرأة الفنيالمستشار 

  شوقيطريف . د.ا: آلمة المدربين  ١:٤٠

    سويفبني جامعة – اآلداب بكلية األستاذ

  ١١إلى ١ ممثلى الفصول من  المتدربيناتآلم  ١:٥٠

لى
ألو
ة ا
لس
لج
ا

  

  ن واإلداريينتسليم شهادات تقدير لنماذج من المتدربي  ٢:١٠

  معرض المشروع والمتدربين  ٢:٣٠  المعرض

  أنشطة المشروع والفرص اإلضافية المتاحة للطلبة  ٢:٥٠

                   مدير المشروع آاسبسيد . د

   للمتدربين ومواهبهمالفنيعرض لخبرات واإلنتاج   ٣:٠٠

نية
لثا
ة ا
لس
لج
ا

  مناقشة مفتوحة وختام  ٤:٠٠ – ٣:٣٠  
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  كلمات االفتتاح
  كلمة مقدمي الحفل

  متدربى البرنامجمن  )إيمان رمضان على، محمود أحمد كامل(
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ل ختام  اليوم هو حف  : وبعد بسم اهللا العليم الحكيم والصالة والسالم علي رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم            

 ٤/٢/٢٠٠٦ إلـي  ٢٤/١ مـن    الفترةعن   ةواإلدارتنميه مهارات التفكير    ( من برنامج    األولي بالدفعةالتدريب  

 لحضرتكميسعد بالتقديم 

 الفرقه الرابعه كليه التجارة جامعة األزهر الشريف:محمود احمد كامل 

 القاهرة الثالثة كليه التجارة جامعه الفرقة:إيمان رمضان علي 

, كيفيه االبداع   دوره علميه تعلمنا فيها عدة علوم تعلمنا فيها  إلنهاء م أننا ما اجتمعنا اآلن إالنا يعلكل

فالحمد  تعلمنا فيها الكثير والكثير   , تعلمنا فيها كيفيه العمل في فريق جماعي      ،  تعلمنا فيها كيفيه التخطيط لمستقبلنا    

فنحن نجد ان جميع االديان قد حثـت علـي العلـم          ،جعله فريضه علي كل انسان    , هللا الذي جعل العلم فريضه    

 خلـق  ،اقرأ باسم ربك الذى خلق"سبحانه وتعالي   علي رسولنا الكريم قول الحق فأن اول ما نزل, وامرت به 

 "علما االنسان ما لم يعلم،  الذي علم بالقلم، اقرأ وربك االكرم،ن من علقااالنس

ال عليه الصالة والسالم لتوضـيح      ق لبيان فضل العلم كما       وذلك مع انه صلي اهللا عليه وسلم كان أمياً       

اهللا  علما سهل   يلتمس فيه  اًيقران المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع فمن سلك ط            فضل العلم 

 ونرى،  وتسخيره للمالئكة لتسهيل الطريق لطالب العلم      طريقا الي الجنه والحديث الشريف يوضح رضاء اهللا        له

مجتمع يقدر العلم وكانوا دائما يبحثون عن العلم والمعرفـه           ن المسيحي ان المسيح عليه السالم ولد في       في الدي 

 في االنجيل ويروى نصاً" يا معلم " بقولهم  وكان المسيح في ذلك الوقت هو اعظم معلم حيث انهم كانوا ينادونه

 كما بين رسول اهللا صلي اهللا عليه وسـلم ان  ,"تعاليمه كانت الجموع تبهت من"لبيان علم المسيح ومعرفته قيل 

اي ان االنسان حتي في كبـره عليـه ان          , "اللحد   اطلبوا العلم من المهد الي    " العلم ال يقف عند حد معين فقال      

لرقيه االمم وهو الوسيله التي مـن خاللهـا          الطريق فالعلم هو  ,ان يواكب مستجدات عصره في التعلم     يتعلم و 

كما بين القرأن الكـريم فـضل   , درجه عاليه من العلم صبحنا عليأحدث التقدم لنا اال اذا ولن ي , التقدم  يحدث

"  العلم قائما بالقسط ال اله اال هو العزيز الحكـيم          وأولوا والمالئكةشهد اهللا انه ال اله اال هو        "العلماء حيث قال    

 صدق اهللا العظيم

 ما قيل وبعد كل,  ومعرفتها بعد المالئكةقائقي الحصيه توضح ان العلماء هم ثاني المنازل في تقواآل

 الـدين  عالء الكريم مع    نآالقر وخير استهالل لحفلنا اليوم   ،  رضاء اهللا  تحصيل العلم لننال   في نجتهد فعلينا ان 

 ""-.ولى أحد خريجي الدفعة األفهمي

وة وان عليه   له لحال  نعم ان , وابلغ رسولك ونحن علي ذلك من الشاهدين       فيما قلت صدقت  اللهما ربنا   

 .الي صراط مستقيم وهدي به عدل ومن عمل به اجر وان اسفله لمغدق من حكمه لطالوة وان اعاله لمثمر



    بجامعة القاهرة  الدفعة األولى–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٢٧

علي تقـديمهم    جامعه القاهرة  -جميعنا ال يستطيع انكار الجهود من قبل جميع العاملين بكليه الهندسه            

سمير شاهين عميد كليه الهندسـه      / الدكتور   يشرف حفلنا اليوم السيد األستاذ     العون النجاز هذه الدورة بنجاح    

 المتدربون فـي  نحن كان وراء المشروع مجهودات عظيمه ال نشعر بها........ فتحية لسيادتهجامعه القـاهرة 

حفـل   المشروع الذي نحن بـصدد     لنجاح هذا  البدايه ولكن استشعرناها من خالل ممارستنا اليومية كانت سرا        

سعيد منسق عام المـشروع ومـدير وحـدة اداره      محسن المهدي/ستاذ الدكتورختامه يشرفنا اليوم السيد األ

 فـي مجـال التعلـيم       أةوتدعيما لمجهودات المر  .... فتحية لسيادته    مشروعات تطوير التعليم العالي في مصر     

وع القومي للمرأة في عقد دورات المشر  المجلس   في شتى المجاالت فقد شاركالفعليةومشاركتها  واالرتقاء به

 فتحيـه  المـرأة  زينب صفر المستشار الفني لمركز تنميـه مهـارات       /ة الدكتور ة االستاذ ةويشرفنا اليوم السيد  

كما يشرفنا في الحفل كذالك االساتذه االفاضل الذين قاموا بتدريس ثمار المشروع لنا الـذين               .........لسيادتها  

طريف شوقي األسـتاذ    /  السيد األستاذ الدكتور   هم بالطبع عامل اساسي في انجاح المشروع ونشكر نيابه عنهم         

  ..........  فتحية لسيادتهبكليه االداب جامعه بني سويف

  

 الذي احتضننا وكان خير موجـه لنـا         الرجل  للمشروع ومديره ايضا   رسميا ويشرفنا ايضا بصفته أباً   

  ...........تفضل سيادته فلياآلنويدير الحوار ....... لسيادته فتحية سيد كاسب/ السيد الدكتور
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  الهندسة كلية عميد نياهشمير س. د.أكلمة 

 شكر للدكتور   وأيضا،   البداية ترحيب باألساتذة الحضور والمتدربين بالبرنامج      فيتناولت الكلمة   

وكذلك مؤسسة فورد على تمويل المشروع       على إدارة المشروع  ن  السابقيمحسن المهدي وعمداء الكلية     

الطرق المؤديـة إلـى التعلـيم       "مشروع  يعد   قامت على تنفيذ المشروع،      التياهرة  وال ننسى جامعة الق   

 ينـدرج    مجال نشر مظلة التدريب بالجامعة وذلـك ألن المـشروع          فيمن المشروعات الرائدة    " العالي

وهو  يدعو لإلعجاب بالمشروع     ظهر ما  بين المتدربين    األيديوبرفع  .  المجتمع خدمةضمن مشروعات   

بين صفوف المتدربين وكذلك زيادة عدد المتدربين من خارج جامعة القاهرة ومـن              إلناثا نسبة   ارتفاع

 له استفادة فعلية من البرنـامج ألن هـذا يعطـى الـدعم              تتحققوكذلك نسبة من    غير ساكني القاهرة    

 لكافة الخريجين من هذا المشروع محاولة تطبيق ما تدرب          األجدى للمشروع، وفى النهاية من      األساسي

  .ه من مهارات من خالل التخطيط لحياته بعد التخرج واستكمال الدراسات العلياعلي
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 ومدير وحدة إدارة مـشروعات تطـوير التعلـيم        المشروع عام منسق  المهدي سعيد  نسمح. د.أكلمة  

  العالي في مصر 
  

ن  الـذي  بالحضور والتعبير عن السعادة الزائدة برؤية هـؤالء الـشباب           الترحيب تناولت الكلمة 

 هو  "العاليالطرق المؤدية إلى التعليم     " ومشروع   ،ن تستغل بطريقة مثلى   أبطاقات كامنة يجب    يتمتعون  

المطلوبة لمواجهة متطلبات سوق العمل أو اسـتكمال         بالمهارات   لتنمية قدرات الشباب  أحد المجهودات   

  .الدراسات العليا
  

 أصبح يـستهدف الطلبـة قبـل        هدف الخريجين، ثم اآلن    المرحلة األولى يست   فيكان المشروع   

 يقدمها المشروع البد ان يتحلى بها الطالب قبل التخرج حتى يتـسنى             التيالتخرج وذلك ألن المهارات     

والبد من تقديم جزيل الشكر إلى فريق العمل بالمشروع على ما نجحوا            .   دارسته في منها   االستفادةله  

الكـافيين للتـدريب بهـذه      توفير المـدربين     أماكن مختلفة و   ٣ في بالتوازي فصل   ١١ من تدريب    هفي

 عملية تطوير البرامج المختلفة من خالل عملية التقيـيم          هيكما أنه من احد دعائم المشروع        .الفصول

 في صلب العملية التعليمية     فيوذلك لخدمة األجيال القادمة وليصبح المشروع        يتقدم بها المتدربون     التي

 فـي  يواجهه المشروع    الذي التحدي وهذا هو     للتدريب النظامي الجامعات المصرية وجزء من البرنامج    

جامعة جنـوب   ( الجامعات اإلقليمية    فيبالمشروع على المستوى القومي      االنطالقالمرحلة الثانية وهى    

  .لى من ليس لديهم الفرصة للتنمية مهاراتهم من أجل الوصول إ)الوادي والمنيا والفيوم
  

  دولة ١٥ في مرحلته األولى كان مطبق في     " Pathways"وع  ومما يجدر اإلشارة إليه أن مشر     

على مستوى العالم ولم يتم التجديد بالمرحلة الثانية إال لثالث دول فقط من بينها مصر وهذا يدل علـى                   

 مؤسسة فورد   ممثلين من  واتضح هذا في زيارة     .نجاح المشروع وأنه يطابق معايير المنظمات عالمية      

 التـي لدعم البـرامج    مضاعفة التمويل    وأبدوا موافقة على  أنشطته المتعددة   لمقر المشروع واستطالع    

 Ford لمقر المشروع من جانب مجلـس األمنـاء لمؤسـسة            أخرى كما سيتم زيارة     .يقدمها المشروع 

 متـدرب   ١٦٠٠إلى أنه تـم تخـريج       كما تجدر اإلشارة     .وع المشر خريجي لعمل لقاءات مع     بأمريكا

  . من خالل برامج المشروع٦٠٠ وحوالي مستقبلبالتعاون مع جمعية جيل ال
  

وتضمنها ضمن   نى الجامعات المصرية مثل هذه المشروعات     ب تت ن أ فيوفى النهاية يظل األمل     

وفـى  .  )جمعية جيل المـستقبل   (حيث خصصت مبنى للتدريب      مثل ما قامت به جامعة القاهرة        آلياتها

وقف بعد التخرج حيث هناك العديد مـن البـرامج           عالقة المشروع بخريجيه ال تت     أنالنهاية نشير إلى    

  .األخرى يمكن لخريجي المشروع االلتحاق بها تدعيما لمبدأ التدريب والتعلم المستمر
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  للمرأة القومي المجلس – المرأة مهارات تنمية لمركز الفني المستشار زينب صفر. د.أكلمة 

نجـاح مـشروع     سـبب طرقت إلى   ت، ثم    داخل كلية الهندسة   ربدأت الكلمة بالترحيب بالحضو   

 فـي هـذا     اشـتراكي  أسـباب  أهموكان  .  هو العمل بروح الفريق    " العالي الطرق المؤدية إلى التعليم   "

تحـول   بأنهم ينقصهم الكثير من المهـارات        وعلمي الدائم بهم    واتصالي بالشباب   عالقتيالمشروع هو   

مبيوتر والتفاوض واالتصال وكتابة    من بينها مهارات اللغة والك    دون حصولهم على فرص عمل مناسبة       

 ٢٠٠٠ حـوالي  للمرأة وتخـرج منـه       القوميبالمجلس  السيرة الذاتية لذلك تم تصميم برنامج تدريبي        

 بعـرض فكـرة     المهديمحسن  . كثيرة، وعندما قام د   قد حصلوا على وظائف     وتمت متابعتهم و   متدربة

ثقـل   تحمست للفكرة ألن مـن األجـدى          بالمجلس العلميالمشروع في لجنة التدريب والتعليم والبحث       

بين المشروع ومركز تنمية مهارات المـرأة        تم   الذيوفكرة التعاون   .  مهارات الشباب في قبل التخرج    

 تم التدريب من خاللها وسوف يكون هناك أوجه        التيكانت ناجحة ألن المشروع قد وفر المادة العلمية         

  .في البرامج األخرى للمشروعت المرأة كثيرة للتعاون بين المشروع ومركز تنمية مهارا

  

  جامعة بني سويف–أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية اآلداب  يوقشطريف . د.أكلمة 

 تحقيـق   تناولت توجيه تحية للقـائمين علـى      المدربين  كلمة نيابة عن     طريف شوقي . د.أألقى  

  مـن أن   الًبـد "دف في شـعار   ويمكن أن نصيغ هذا اله     هو ثقل مهارات الشباب      الذيالبرنامج    أهداف  

 وهذا ما حاول القيام به المـدربين        " الحصول على فرصة عمل    مهارات لدىتمنحني فرصة عمل أثقل     

 التـي  التدريبيـة    الـدفعات النمو في المشروع على مدار      والقائمين على البرنامج ولذلك نرى مظاهر       

تطور إلى مهارات، وأيضا حدث     وهى تحويل البيانات    كم المعرفة   ا تر ذا يمثل وهتخرجت من المشروع    

القـضية  ولكن   أو ال نكون     ألن القضية األساسية ليست أن نكون     في مستوى األداء    لى الكيف   إ الكم   من

بين جدد مـن بـين      ر فكرة اعداد صفوف تالية والضخ بمد      هي نجاح البرنامج    أسبابكيف نكون، ومن    

ا تعليم من هو أفضل     يقدر بأنهم استطاعو   ألن نجاح الباحثين     صفوف المتدربين وهذا هو معيار النجاح     

 ألن القائـد     بالوضع الراهن والقدرات الشخصية حتى تتم عملية التنمية الذاتية         الوعيمنهم، هذا بجانب    

وأيضا ما ال يمكن أن نغفله هو       . هاتميتن يةونقاط ضعفه وكيف  على دراية بقدراته     يكون   الذيالنجاح هو   

حيث مكنهم مـن تطـوير      أضاف الكثير للمدربين أيضا     " العاليتعليم  الطرق المؤدية إلى ال   "أن مشروع   

تطوير المادة العلمية إلى طبعات متعددة، وفى النهايـة البـد مـن أن يـستمر                 فيأدائهم ويظهر هذا    

ـ  تدرب عليه ألن المـشروع أصـبح ن         ما التواصل بين المتدرب والمشروع بعد التخرج لتطبيق       وذج م

  .المعرفيللتطوير 
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  )١( فصل

   )فهميالدين  عالء(ألقاها 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

ان، آلمة ثناء وشكر      اتذتنا          وعرف ى أس ا إل ا مقومات                   الفضالء،  نقف لنبعثه ة وألهمون نا الثق ي نفوس ى من زرعوا ف ا إل  نبعثه
  .يم النبيلةنبعثها لمن بذلوا الوقت و الجهد ليؤصلوا في طالبهم آل الق. اإلبداع الذي نطمح إليه دائما وأبدا

  
  :الكلماتإلى الذين تعبوا وعانوا نقدم هذه 

  
ا بحثنا  في الكون عن آلمات نكتبها لكم لم يسبق ألحد أن آتبها            ذلك         ، أو عرفه ال شئ، ل د ضنى البحث ب دنا بع ا ع ، لكنن

  .اعذرونا إن أخذنا من حروف آلماتكم لنبعثها لكم
  

ى           رهم، حت نهم دون غي م                         أمر ما يجذبنا ألناس بعي م له ي شوق دائ دنا ف را، نج يهم آثي م نعاشرهم طويال، أو نتحدث إل  وان ل
  يا ترى ما السر وراء ذلك؟. نفتقدهم ، نشعر بنقص يجتاح مساحاتنا بدونهم نحس بحنين دافئ إليهم آلما ابتعدنا عنهم

  
ريم                ..... انه يكمن فيهم أنفسهم      م وآ تهم بطيب أخالقه ذور محب ا ب تهم أشجارا     هم من زرعوا في دواخلن و محب مائلهم، لتنم ش

  .يانعة طيبة الثمار عن جذور راسخة في أعماقنا
ة                    .... نلقى في أحاديثهم حالوة      م الحكم ابيع رؤاه ستقي من ين ستطيب نصحهم، ن ابهم، ون وفي ابتساماتهم طالوة نستعذب عت

ذا من                    ب، ونصحوا من القلب فوصل آل ه اتبوا من القل ب، وع اء، دون     ذلك أنهم تحدثوا من القل ى القلب دون عن القلب إل
  .تصنع ، دون تزييف أو خداع

  
  !!أوال يترآون بعد هذا مجاال لفقدهم عند مجرد االبتعاد عنهم

  !فما النبتة أمام الجبل ؟!.... أساتذتنا آم نشعر بضآلتنا آلما وقفنا أمامكم 
ن                ا ل سان فإنه ي شموخه،        حتى ولو أصبحت تلك النبتة بعد نموها أضخم شجرة عرفها اإلن وه، وال ف ي عل ل ال ف ارن بالجب  تق

  .وال في ثباته
  

  انكم هكذا منذ أن عرفناآم ، لم ترفعوا صوتك في وجه احد لتوبيخه على تصرف خاطئ 
  .انكم حلماء إلى ابعد الحدود ، حلماء بكل ما تحمله الكلمة من ثناياها من معنى 

  
ي     حصرا،ا خاللها الكثير والكثير من المنفعة التي ليس لها           اآتسبن التدريبيةها نحن على وشك التخرج من الدورة          والفضل ف

  . لكم أنتم ، فلوال صبرآم وإخالصكم لما آنا على ما نحن عليه اآلن– بعد اهللا –ذلك يعود 
  

اذا ؟ أل         :  أساتذتنا أ ، أتعلمون لم ا   ال نزال وسنظل نذآر أننا آنا نسير بخطى ثابتة، وبكل الثقة دون أن نخاف من الخط ا آن نن
  .نعلم علم اليقين انكم هنا بالقرب منا تنصحوننا وتوجهوننا إن نحن حدنا عن الطريق الصحيح الذي رسمتموه لنا 

  . سهلة برحابة صدورآمأعيننا من جعلتم الصعاب في أنتمفأنتم من أضاء لنا معالم الطريق بتوهجكم الدائم ، 
  

  .ننا لم نكن لديكم نعم الطالب آما آنتم أنتم نعم األب والمعلم مشاعر األسى وتعتصرنا مرارة الندم ألتخجلناآم 
  .وددنا ألن نعود إلى بداية الدراسة لنوفيكم حقكم، لكن، ما آل ما يتمناه المرء يدرآه

  .تكفي لتجسيد مدى تقديرنا لكم أنها وحدها ال - آما نرى-هكذا آانت آلماتنا آلما نريدها تبادر في االختباء عنا فهي ترى
  

  . اعلموا أن ما آتبناه لكم ال يعادل إال نقطة من بحر واقبلوا منا فائق االحترام والتقدير–وأخيرا 
  

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

  الفصول التدريبيةوكلمات ممثل
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    )إسالم بدر رشاد(ألقاها   
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  صدق اهللا العظيم"   إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"
  
  

هو ح حقيقة أن خير ما تعلم به الشيئ نطر ودعونا ، وسعًيا وراء دروبه عن النجاحهنا إال بحثًا نتفق أننا ما اجتمعنا دعونا
  . فمن الظالم نرى النور، ومن الظلم نستشعر العدلنقيضه،

  
   الفشل؟يأتيما الفشل؟ ومتى :  يطرح نفسه هوالذيوعلى ضوء هذه الحقيقة نجد أن التساؤل 

  .دائب الحرآة وملئ بالمتغيرات عالم في ساآنا بال حراك ل هو أن تقفالفش
  . عن التخطيط لما هو آت الفشل حين يشغلك الندم والنواح على ما فاتويأتي

  
 نجحتم حين علمتم أنكم على أبواب عالم من  .. فقد نجحتم... أهنئكم أن ليوبعيًدا عن اختبارات وتقييمات الدورة اسمحوا 

  . التنفيذوأحسنتم،، فالتزمتم أنفسكموحين خططتم ألعداد . تأهبكم لهالتحديات ف
   .لن تمد إلينا يد العون ان لم نسع إليها

  
   آرًها ان اقتضيناهايستأتولكن      ان انتظرناهافلن تأتى إلينا الدنيا طوًعا 

  
  

  ولكن تؤخذ الدنيا غالبا      بالتمنيوما نيل المطالب 
  

،، فقد آنتم بشكر جزيل تعجز الكلمات عن احتوائه Pathways إلى القائمين على مشروع  بالطبع أن اتقدموال يفوتنى
،، وأن نكون في  أن نعدآم بأن نكمل الطريقشموًعا،، انرتم لنا الطريق فاهتدينا،، وصرنا ندين لكم بالكثير والكثير،، ووفائنا

  .مدعاة فخر واعتزاز لكم ولوطننا بإذن اهللالغد 
  

  متى بخير الكالم،، فسأجعل منه مسك الختام،،وآما افتتحت آل
  
  

  صدق اهللا العظيم    "واصبر إن اهللا ال يضيع أجر من المحسنين"
  
  
  
  
  
  
  
  

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
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 ٣٣

   )٣( فصل

  ) محمدنبيلأحمد (ألقاها 
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
                  

  :        قال اهللا تعالى
  " اقراء باسم ربك الذي خلق                     "

  
  

  . الفكر نحاول ان نتدبـرة العقل نحاول ان نفهم وبغريزة وبنعمأمر اهللا نقرفامتثاال أل
  

ل                  دريبي الجمي امج الت ذا البرن ي انجاح ه دم   .          في البدء نوجه آلمه شكر وتقديروعرفان لكل من ساهم ف اولين ان نق مح
  :في ثالث مجاالت رئيسيه اال وهي )PATHWAY(ـ خالصه ما استفدناه في برنامج ال

  
  ةالمعرف .١
  المهارات .٢
  االتجاهات .٣
  
   :ة مجاالت المعرف:وًالأ

يد آاسب                      دآتور س ديره ال ثال بم ر واالداره مم ارات التفكي ا ب   .معرفتنا بنظام تدريبي عالمي في مجال تنميه مه ا  أومعرفتن بائن
ا ء      .نا اصول المعرفه االساتذه الكرام الذين بادولنا الحب وعلمو      شترك اال وهو بن ومعرفتنا بصحبه جديده مثمره لهم هدف م

  .الذات للوصول الى الغايه المثلى وهي بناء الوطن
  :تي باآلةاصبح لدينا معرفه حقيقيه وعلميه في مجاالت مختلفه متمثل

  .اء التخطيط آوسيله هامه لتحقيق االهداف والرقابه آوسيله للمتابعه وتصحيح االخط-
  . آيفيه حل المشاآل واتخاذ القرارات السليمه-
  . فرق العمل وآيفيه تكوينها وفوائدها-
  . مبادء التفاوض وانواعه وفوائده-
  . البحث العلمي وفوائده وآيفيه اعداد التقارير واالبحاث على اسس علميه-
  

  : المهارات:ثانيًا
  .ى شك مهارات هامه في التعامل مع متغيرات الحياهاآتساب مهارات في المجاالت السابق ذآرها وهي دون ادن

  
  : االتجاهات:ثالثًا

  ؟) PATHWAY(ماذا بعد الـ  ............................دار في اذهاننا سؤال 
  ؟.............................................هل نتغير ونغير ام نعود آما آنا ام ماذا

  
  .آملهأنهضه مصريه تبهر العالم ب بمعنى االنطالق نحو"  ننهض بمصراهي"اصبح لدينا اتجاه عام بعنوان 

  :وهذا يتحقق باسلوبين يجب العمل فيهما بشكل متوازي
  .ع التطويرمتغير على المستوى الشخصي بتعديل الموقف الشخصي ليتناسب . ١
  .واع التطوير أنتغير على مستوى المناخ المحيط ليسمح ب. ٢
  

  . طريقنا  وشكرافين اهللا التوفيق سائلين ان يجعل الخير واليمن والبرآات  نطلب مالنهايةوفي 
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 ٣٤

  )٤( فصل

  )خالد أبو بكر السيد (ألقاها

  
            

  
  باسم الحب وإذا آان شرط الحب هو التواصل

  فباسم التواصل
  

  وإذا آان التواصل ناتج عن اإلبداع
  فباسم اإلبداع

  
  لتحليلىوإذا آان المبدع له قدرة على التفكير ا

  فباسم التفكير
  

  وإذا آان آل ذلك يلزمه تخطيط سليم
  فباسم التخطيط

  
  وإذا آان التخطيط من صنع اإلنسان

  فباسم اإلنسان
  

  وإذا آان اإلنسان من صنع اهللا
  فبسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  
  

  .ن ساهم في هذا البرنامج لكل م آلمات فالثرثرة ال تصنع شيًئا، بل دعونا نرفع قبعات التحية واالحتراميناليس لد
  

ة ورد     حتى ال نغفل وال ننسى آل الجنود المجهولين الذين عملوا في صمت، ولن نذآر أسماء أحد،   ا باق مجهود أحد ولكن من
  .وحب وتقدير
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 ٣٥

  )٥( فصل

  )عبدالرحمن مجدى عبدالرحمن( ألقاها

  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم وبه نستعين
  لين سيدنا محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليموالصالة والسالم على أشرف المرس

  
  أما بعد

  
  والذين حضروا    . تنظيم هذا الحفل الجليل    يبداية أرحب بجميع السادة األفاضل أعضاء هيئة التدريس والقائمين عل         

ي  Undergraduateاليوم لإلحتفال بتخريج أول جيل من ال         امج    ف ل           Pathways برن ذا الجي ا من ه ذى نفخر انن ا   وال وانن
ل    ((ببيت شعر  وأود ان ابدأ حديثى مستعيًنا .  شد الهائل من األساتذة والخريجين    حاضرون اليوم بين هذا الح     سالم شباب الني

ذى               )) ويجلب الفخر  آل موقف على الدهر يجنى المجد        في ل شباب مصر الطموح ال ة    وها نحن نرى شباب الني سيحمل راي
ى  .   نصف العام وجاءوا يجمعوا من بحر المعرفة آل ما هو غالى ونفيسفيلراحة هم قد زهدوا عن ا  التقدم واالزدهار فها   فف
ة  في آنا نأمل أن تكون أطول من ذلك اآتسبنا العديد من المهارات التى ستساعدنا        والتيهذه الفترة القصيرة      حياتنا االجتماعي

  .ت المختلفة المجاالفيوالعلمية وتفتح لنا آفاق جديدة لم تكن متاحة من قبل للعمل 
  
  

ل  والمحاجة هو هدفنا واإلبداعلنا منهجا فاتخذنا البحث العلمي     م  وسيط بيننا والتحلي يلتنا    أه ا واالتصال وس  مهاراتن
ان      وأصبحنا  التحليلية   إلىفقد تغيرت نظرتنا للموضوعات السطحية      . أفكارنالنشر   اغم واحد يعزف           نعمل آكي ا تن د بينن واح

دفنا      على أوتار أتقدم للوصول لل      ار فأصبح ه اء اهللا        حن االزده ه وان ش سعى لتحقيق ادرون موحد نبحث عن التطوير ون .  لق
ا             واذا فعلنا فسيكون ذلك عرفان منا بالجميل لمن علمونا ووضعونا على طريق ممهد نحو الكفاح ورسموا لنا خطوط تصل بن

  . فقد اآسبونا مهارات لم نكن لنكتسبها اال من خاللهمالى بر النجاح
  
  

ون          ئلتنا وقد آانوا لنا قدوة واخوة فكانوا يتقبل ستقبل وان          بصدر رحب  أس ادة الم د ق ون نحن نع انوا يقول ا ماآ ودائًم
 مكانه فنكون صور مضيئة   في وليكن آل منا مبدع  بنا فيكون منا مهندس مبدع وطبيب باحث     شاء اهللا نكون عند حسن ظنهم     

ود ان       حضارتكمي  المستقبل يحتزى بنا وحتى ال أطيل عل  فيومشرفة   ا الخاصة ون ى طريقتن شكر عل ل ال  نود ان نتقدم بجزي
  .Pathwaysتقبلوا منا هذه الهدية المتواضعة المقدمة لمشروع 

  
   صدق اهللا العظيم"وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون "لىاان اختم بقول اهللا تع أحبوفى النهاية 
  

  
  

  تهوالسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآا
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 ٣٦

  )٦( فصل

  ) الخيرأبوجيهان  (هاتألق

  
  
  

ر   ألن المشروع     اى مكان آخر   فيما لم نجده    شكر خاص للمشروع ألننا وجدنا فيه        اني يعتب رامج           مج ذه الب ل ه دم مث ا تق  بينم
  . جنيها٣٠٠٠ إلى أحياناتصل  معروفة جدا وبأسعار عالية جدا أخرى منظمات ومؤسسات في
  
  

ديهم           في أو اختيار المناهج    فيعالية جدا، سواء    لمشروع   ا في جودة البرنامج    أيضا م ل انوا آله ذين آ دربين ال  هدف   جودة الم
ا       وضعنا على طريق واحد و     وأرادواواحد   ي يعاملونا وآأننا أوالدهم وتعلمن ياء   خالل المشروع    ف ا      أش د نتيجة انن  ٥من    عدي

ا          ٤مختلفة و آليات   نحن آن ة ف د و   ١٢محافظات مختلف ذا      بنت ومن      ١١ ول رات     أصبحنا خالل ه ادل اآلراء والخب ا   نتب  وآون
  . حولناشيءصداقات بصورة آبيرة وتعلمن آيف نتكلم بحرية ونقيم آل 

  
ان بينأ ضا آ ا  ني ك انن ى ذل ة عل ر واألمثل اون آبي ة  ا تع يرة ذاتي ب س ف نكت دنا آي ن أح ا م ضا تعلمن ا وأي ل  تعلمن ف نعم آي

Colleague evaluation sheet  يقيم آل طالب صديقه وزميله الطالب داخل الفصل وآان هدفنا ان.  
  

ا شروع  وأقمن ان هدف الم شأة وآ ا شرآة او من ق من ل فري ا ان آ شروع التخرج وتخيلن ديل عن م شروع ب ون  م و ان نك ه
Team Work ،رين رات اآلخ ستغل خب ناه  ،ون ا درس ق م يونطي واد الف ا عةسب الم الموقع الخاص .آله شره ب و ن   ونرج

  .بالمشروع
  
  . للجهود العظيمة التى قاموا بها معناومحمود خالد: ى النهاية نود الن نشكر شكر خاص لكل منوف
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 ٣٧

  )٧( فصل

  )ثريا صالح امين، ريهام مجدى (هاتألق

  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

  
امج  ذ القائمين على تنفيلتقدير لألساتذة األفاضل بخالص الشكر وا أتقدم زمالئي وباسم جميع    باسميالسادة الحضور     هذا البرن

ة                        .  الرائع الناجح  اًدا اجتماعي ا أبع ذي أضاف إلين اء ال ر البن ود المثم ذا المجه ى ه شكر عل م بخالص ال دم لك ونحن بدورنا نتق
ي ندعو لكم جميًعا بالتوفيق     .  وعلمية جديدة  ا ل         ف يادتكم دوامه ى من س رامج ونتمن د من الب ى    أ صالح المزي ائكم الطالب عل بن

  . لكم خالص الشكر وأتمنى لكم آل التوفيقوأتمنىخاص شكري الوفى نهاية هذه الكلمة أآرر لكم .  مستوى الجمهورية
Ladies and Gentlemen, on the behalf of any my colleague I owe you all appreciation and 
gratitude to your Excellency. Our dear professors and leaders of these successful course we 
really thank you for your fruitful exerted effort that played its role in bringing about new 
social and scientific dimensions for us. 
Wish you more successful courses and we hopefully want you to work on applying these 
wonderful courses in all over the republic for the sake of your Egyptian students. 
At the end I repeat my thanks and I wish you all the best of luck. 

    Thanks, Merci beaucoup, Dunce, Gratceeونشكرآم بكل اللغات 
  

   سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم سيد العالمينىبسم اهللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم عل
ذي على هذا البرنامج الرائع رتكم  حضهنئنوهنئ أنفسنا ن البداية   في اً  أوضح  ال ا حق ات سوق العمل   ط مت لن الم يعج  .  لب ز الك

  . والبسيطة حدود إمكانياتنا المتاحةفيعن حبنا وتقديرنا لكم لذلك قد هدانا اهللا إلى تتويج هذا التقدير بتكريمكم 
هادة   اإلعداد على مجهوده الرائع من بداية       سيد آاسب . د البداية نشكر    في  والتنظيم لهذا البرنامج حتى هذه اللحظة ونقدم له ش

دير  ة .تق شكر شخصيات رائع اً واآلن ن ة   حق ي الجه ود ف ذلك نفس المجه ا ب دريب ولكنه ع الت ي موق ا ف م تكن موجودة معن   ل
تعبناها آثيرًا وهى  واآلن نشكر بنوتة جميلة آانت نعم األخت اعتبرناها اختنا الكبرى      .  خالد/أ حنان،/أسمر،  /أاإلدارية وهم   

ال قطاع                      عليهم  ن  أخرى لكم تك  ويوجد مجموعة   .  نوران/أ م عم ا وه ودهم معن ر مجه ستطيع أن ننك ؤرة الضوء ولكن ال ن ب
  .أسامة محمد يوسف/  أالخدمات

 :آما نشكر السادة الحضور
 سمير شاهين عميد آلية الهندسة. د. ا •
 محسن المهدي سعيد منسق عام المشروع. د.أ •
  للمرأةزينب صفر المستشار الفني لمرآز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي. د.أ •
 د عادل خليل وآيل آلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث .أ •
  جامعة بني سويف–طريف شوقي أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية اآلداب . د.أ •
اهرة    –خالد عبد المحسن األستاذ بكلية اآلداب       . د • ة الق ان             جامع و آ ان فه شكر والعرف د من ال ه بمزي دم ل ذى نتق  ال

اة الخضم             فيا جميعا أثار بمثابة أب لن   ى مجال الحي داع واالنطالق بجراءة ال ال واإلب ع من الجم ا شيئ رائ  داخلن
 .ونتمنى ان تدوم العالقة بيننا وبينه امد الدهر
  : مثل  بعض الرموزتضم وفى النهاية نهدى هذه اللوحة إلى المشروع والتى

  اشراقة عصر جديد اتاحه لنا هذا البرنامجتمثل  :شمس
   المشروعشعار

   هذا البرنامجفيتمثل آل أستاذ وعامل وآل من شارك : الشجرة وفروعها
  والزمالء المخلصين الجميل الذى جمعنا مع هؤالء األساتذة العظماء هو البيت :البيت

  ٧تضم أسماء أعضاء الفصل : الرسالة
  . سنكون سعداء بالمشارآة أو خارجها أى ندوات أو مؤتمرات في مجال دراستنافي طلبنا للمشارآة ونقل ألساتذتنا إذا

  وآل عام وانتم بخير
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 ٣٨

  )٨( فصل

  ) نورالدين العالءأبو أمل لطف محمود، أسامة (هااألق

  

 "العاليالطرق المؤدية إلى التعليم  "مشروعأهًال بكم في  -

  

  

  نتقدم بجزيل الشكر إلدارة المشروع٨وبالنيابة عن فصل  -

 

  

 :حب أن نقولنو -

  آنا في بيتك مرتاحين    نللدآتور سمير شاهي

  مشروعك آان بالنسبة لنا حقيقي مناسب    سيد آاسب للدآتور 

   ومحايدحقانيآنت في تقييمك       للدآتور عادل زايد

  حقيقي آنت األحسن    للدآتور خالد عبدالمحسن

  رمز الجد والمهارة    سلمى دوارة للدآتور 

      ونشكرآم على حسن استماعكم  
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 ٣٩

  )٩( فصل

  ) صابر، شيماء طلعتخلود، نورالدين مدحأ (هااألق

  
            

  
  

  
   سيدنا محمد سيد العالمينى واسلم علىصل وأالحمد هللا ما بين السماء واألرضبسم اهللا الرحمن الرحيم و

  
  وبعد

سي ف باألصالة عن  وقم هذا ال  في يسعني األفاضل ال    وزميالتي األعزاء وأساتذتي   زمالئي ة عن فصل    نف نه ٩ وبالنياب ج  الم
دير         إال المعرفي شكر والتق اهم وشارك              أن أتفضل بخالص ال ى آل من س ان إل ي والعرف اتذة           ف ذا المشروع العظيم من أس  ه

اء  رح   ورؤس ا الف سامة يملئه ل ابت ين تحت ظ شرفين وإداري سعادةوم امج .  وال ذا البرن ع إن ه ي الرائ ذى وفقن الى ال اهللا تع
اعي وا           ا العمل الجم ذي علمن اون   لالنضمام إليه وال ة وال      لمتع ارات المختلف ساب المه ى         ق واآت ة الصعاب الت ة لمواجه يم النبيل

والحصول على وظائف بعد التخرج ونقدم الشكر لألساتذة         التعامل مع العالم الخارجي      فيواجهتنا مما يضيف لنا آفاق جديدة       
      . طريق المستقبلفيألن هذه خطوة لألمام 

  
  :ايا التكريمد وتوزيع هاء طلعتهاجر صابر وشيمواآلن مع الزميلتين 

 وبنخص بالشكر شخص حسنا من أول لحظة دخلنا فيها  والعاملين به على مجهودهم      Pathways آل إدارة    بنشكر البداية   في
Pathways سيد آاسب.دير تير وفى نفس الوقت مستنى منا آت الكثير وهيغير فينا آ لناانه مشروع مختلف سيضيف  

  
  :بجد واستحملونا واثروا فيناترة اللى تعبوا معانا ثم نحب نشكر آل الدآا

 
ا    آانت محاضرته أول محاضرة خالدعبدالمحسن  . د - ا فيه ه    زاى اعلمن ى وصلنا ل ع بعض ونوصل لل نتعامل م

 انهاردة
  عبدالعليم. د -
 جمال عبد العزيز. د -
 سلمى. د -
 صفوت. أ -
 عادل زايد. د -
 غادة . أ -
 هانى راتب. د -
  

  :جد واستحملونا آتيرللي تعبوا معانا بونشكر عمال الكافيتريا ا
  دعاء مدحت    هدى ماهر     أسامة محمد    سامية مصطفى

  
   )سمر. أ(، )نوران( األخر نشكر فرد من إدارة المشروع تعبمعانا جدا واستحملنا آتير  في
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 ٤٠

  )١٠( فصل

  )ين أحمد عبدالحميددشهاب ال (هااألق
  

  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

ا         ا لقول الكثير والكثير عن هذه الدورة الفّعالة       لقد آنت مستعد   دة من نوعه ا          التي تعتبر تجربة رائ وا عنه ي تكلم و لكن زمالئ
  .بأجمل العبارات ووصفوها بما تستحق

  
در        امج ولكن        لذلك أود أن أقول أننا آنا جميعا محظوظين لإللتحاق بهذه الدورة فكل الشكر والتق ذا البرن ى ه ائمين عل لكل الق

ا أحد                        ) ١٠(ن أذآر ان فصل   اود ا  ا آن ا وهي انن م جميع ا لك ا أود ذآره دة من نوعه ة فري آان محظوظا أآثر بخوضه  تجرب
رئيس ( زينب صفر    .د.الفصول الملحقة بالمجلس القومي للمرأة تحت إشراف مرآز تنمية مهارات المرأة الذي نتشرف بأن أ              

  .هي القائمة عليه و صاحبة فكرة إنشائه) رةجامعة القاه - آلية الهندسة - قسم القوى الميكانيكية
  

وق واإلعالم حيث                  ٢٣لقد آان الفصل مكون من       ين التجارة والهندسة والحق طالبة وطالب واحد من مختلف التخصصات ب
آانت للمرة األولى أول لقاء فكري ناضج بيني و بين زميالتي حيث آان عند آل منا صورة مشوشة غير واضحة عن أفكار                     

ى نفس                           ت الطرف اآلخر  واهتماما سير عل ا ن رأي ونكتشف أن ادل الفكر وال سنا نتب دورة نجد أنف وفي ضوء المنهج العلمي لل
  .أخت أعتز بهن جميعا٢٣ أيام و أنا عندي ١٠الدرب من أجل تحقيق األهداف ذاتها ألتخرج من الدورة بعد 

  
ذلك      من خ  إلى المعاملة الرائعة التي تلقيناها في المرآز      اإلشارةوأود   ى مستوى ل ى أعل الل طاقم من المدربين ومشرفات عل

  .سندس/أ, نادين/أ, سالي/وآذلك أ زينب صفر/ د.بشكر خاص إلى أنتوجه 
  

  .سيد آاسب.دوفي النهاية نتوجه جميعنا بالشكر للدعامة األساسية و رب هذا المشروع 
  
  

                                                           وشكرا                                                              
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 ٤١

  )١١( فصل

  )مها عبداهللا، هاجر عبدالكريم (هااألق
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

 بيقولوا السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاتههاجر ومها 
  . ألننا من طب وتجارة:هاجر
  لفصحى وآداب انجليزى فمنلناش فى ا:مها
  وآمان آالم القلب بيوصل للقلب بسرعة :هاجر
    فهو ده آالمنا:مها
  هاى مها :هاجر
   هاى هاجر:مها
  آنت هقولك على حاجة مهمة : هاجر
   وأنا آمان آنت هقولك على حاجة مهمة:مها
  ..... فيلم على روتانا سينيما اوعى يفوتك عارفة فيلم ايهفي النهاردة :هاجر
  يزة اقولك على حاجة تانيةثانية ثانية عا: مها
   هو فى أهم من روتانا:هاجر
  هو فى بس حاجة جديدة علينا شوية: مها
   هتكون ايه يعنى:هاجر
   ايام بس يا هاجر آان ايه روعة١٠ مدته ن فيلم برده لك:مها
  الفيلم ان شاء اهللا locationن فين اوآ: هاجر
  آان فى المجلس القومى للمرأة: مها
  معية المرأة المتوحشةجعارفة قصدك  ايوة ايوة :هاجر
  لةعمتوحشة ايه قصدك المرأة الفا: مها
  احنا مش قد الكالم ده يا ستى واهللا اتغيرنا وآبر آالمنا: هاجر
  طب مش تسألينى عن الفيلم: مها
  ؟....ايوة صحيح دة آان فيلم ايه: هاجر
  Pathwaysدة آان فيلم الـ : مها
  عز وال احمد السقا ايوة يعنى صورتيه مع احمد :هاجر
ان                     رأنا صو  وال ده  ال ده    :مها ور عز وآ د ودآت ور محم اء ودآت ورة هن دالرزاق ودآت ور عب امة ودآت ور أس ع دآت ته م

  سيد آاسب. مساعد المخدرج د
   الموضوعفيطب لخصى وخشى : هاجر
ا دور حولين: مه ان بي ى آ سيناريو بق  ,Communication, Planning, Research, Stress, Creativity ال

Argumentation  
  اهللا ومين بقى اللى ورا الكواليس إن شاء: هاجر
  يل ونادين وساسسند.  للمرأةالقوميدول آانوا مالئكة المجلس : مها
   حد اتفرج عليهفيطب قوليلى يا مها هو : هاجر
ه    وعايزة أقولك أنا ماليش اخوات بن من الجامعات المصرية دول آانوا احسن عينة عشوائية مها   ى لي ا بق  ٢٢ات بس أن

  .بنت واخ
  واهللا يسامحك يا روتانا. شوقتينى وندمتينى: هاجر
   يا رب آالمنا يكون وصلكم:مها
  ونصيحة من اخواتكم: هاجر
  اعرفوا قيمتكم: مها
  وحددوا هدفكم: هاجر
  حققوا احالمكم: مها

  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاتهإن شاء اهللا و
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 ٤٢

  ن غير المصرييننيابة عوافد طالب كلمة 

  ) اليمن- موسى احمد هالل االكحلي (هااألق
  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

 انهل علمي من هذا الباب أنوأنا سعيد جدا , قـدم شكري وامتناني علنًا لهذا البلد الطيب بأهله وخيرهأ أنأحببت 

  .شاآرًا لكل من علمني حرفًا وبادلني حبًا .الذي فـُتح المتنا منذ القدم

  

 الذي قدم لنا ُاصول التربيه Pathwayومشروع سيد آاسب والمختصين بهذا البرنامج /  شكري الجزيل للدآتورأقدمآما 

  .وتلقي المعرفه على طبق من ذهب

ومن هنا احث اخواني واصدقائي من ابناء ِمصر على االقدام لتلقي المعرفه والعلم لبناء هذا الوطن الرائع والوصول به الى 

 :واقول لهم االعالي 

  

 Determine your objective    آما قالها معلمي الدآتور وليد فتحي محمد 

 Plan and control      آما قالها معلمي الدآتور جمال شحاته 

 Work in group      آما قالها معلمي الدآتور نعيم حافظ 

 Solve your problem    آما قالها معلمي األستاذ الدآتور محمد عبداهللا 

 Make your decision       معلمي الدآتوراحمد جابرآما قالها 

  How you can to search      آما قالها معلمي الدآتور عبداهللا شعيب 

  

  
  . بحبك يا مصر والسالم عليكم ورحمه اهللا وبرآاتهأقولوختامًا 

  
 
 
 
 

  
  

 موسى احمد هالل االآحلي
  القاهرةجامعه راسة في للدموفد 

  منظوماتسنه ثالثه هندسه معدات طبيه و
Class 3   Managerial Approach  
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 ٤٣

  
  

بعرض حالة طفل بال مأوى توفى )  المنهج السلوكيClass 5 أحمد عبدالناصر محمـد  (قام أحد المتدربين -١

 يتقدم أى فرد لمـساعدته كمحاولـة        أنيريد  و الشعر   إلقاءويتمتع بمواهب مثل    والديه وليس له اآلن سوى اهللا       

  :هي وبياناته  الشوارعلأطفاللقضاء على ظاهرة 

            محمد سالم عبدالعظيم: االسم

   سنة١٢: السن

   منيا القمح شارع الحدادين–الشرقية : المحافظة

 أمام جامعة القاهرة: السكن

  
  

  : تسليم شهادات تقدير لنماذج من المتدربين واإلداريينفقرة 

 بعض المتدربينتكريم  •
  ١بفصل كافة أعضاء فريق المتدربين  -١

 ٦بفصل  أعضاء فريق المتدربين كافة -٢

 ٧بفصل كافة أعضاء فريق المتدربين  -٣

 ٨بفصل كافة أعضاء فريق المتدربين  -٤

 ١١بفصل كافة أعضاء فريق المتدربين  -٥

 ٩فصل شيماء وحيد عبده  -٦

 ٦فصل رحمة محمد محمد  -٧

 ٦ فصل منار حسن أحمد -٨

 ٥فصل  إبراهيمرانيا صبر  -٩

 ٢فصل منةاهللا أحمد حلمى  -١٠

 ٩فصل فاطمة بشير محمد  -١١

 ٣فصل  هالل موسى أحمد -١٢

 ١٠ فصل سارة يسرى سيد -١٣

 ١١  فصلمحمدىأميرة جمال  -١٤

 ٩  فصل رمضان علىإيمان -١٥

 ٩  فصلدينا عادل احمد -١٦

  ٨  فصلمحمود أحمد كامل -١٧
  

  

  

  

  

 فقرات الحفل
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 ٤٤

 :منسقي العملية التدريبية بالمجلس القومي للمرأةمن تكريم شخصيات  •
  الشناوينادين . أ -١

 سندس وجيه. أ -٢

  حامدسالي. أ -٣
 

 إدارة المشروعمن ريق تكريم ف •
   التدريبمتخصص سمر محمد نجيب. أ -١

 تنفيذيةالسكرتيرة ال طهمي سعيد . أ -٢

 التوعية والدعايةمتخصص حفظي حنان أحمد . أ -٣

 التدريب قسم إبراهيمنوران عبدالفتاح . أ -٤

  قسم التدريبخالد عزت عبدالسالم. أ -٥
 

  هدايا تذكارية لألساتذة الحضورتسليم 
ـ سلمها لهم مدير ال    تذكاريةهدايا  مساهمين بجهد وافر في المشروع      ال ساتذة األ تم تسليم السادة    شروعم

  .سيد كاسب. د

 سمير شاهين . د.ا •

 محسن المهدي سعيد . د.أ •

 زينب صفر . د.أ •

 طريف شوقي. د.أ •

 محمد مجاهد. د.أ •

 د عادل خليل .أ •

 سعيد مجاهد . د.أ •

  سيد كاسب/كتوردلل بهذه الدفعة بتقديم هدايا تذكارية المتدربونوقام  •
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 ٤٥

  المعرض

  
 مـن   الذي يضم إبداعات خريجي المشروع Pathwaysجولة في معرضعلي هامش الحفل تم عمل 

  .لمشروعمطبوعات ا تم عرضكما المتعددة من رسومات وأعمال فنية ويدوية،  البرامج التدريبية
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 ٤٦

  مدير المشروعكلمة 

  سيد كاسب . د
  

  

 بتخريج الدفعة   سعادتهسيد كاسب عن    . تحدث د وبالحضور   الترحيباية  تناولت الكلمة في البد   

 متـدرب مـن طلبـة       ٢٦٤تـدريب   نتهاء من   االو" تنمية مهارات التفكير واإلدارة   "من برنامج   األولى  

يبيـة  ر وقد بلغت مجمل الساعات التد      فصل تدريبي  ١١ من خالل    الجامعات المتعددة السنوات النهائية ب  

   . ساعة١٥٨٤٠

  

  

 التـي الفـرص اإلضـافية     وفي هذه المرحلة    الحديث عن أنشطة المشروع      تناولت الكلمة    كما

حيث وعد الدكتور سيد كاسب المتـدربين بهـذا          ؛يقدمها المشروع لخريجيه من خالل برامجه المتعددة      

 ٥ إجمـالي  مـن    أكثـر أو    درجـات  ٤البرنامج أنه سوف يكون هناك مزايا متعددة لمن يحصل على           

تـدريب  "برنـامج   يصبح مؤهل لاللتحاق ببرامج المشروع األخـرى مثـل          وف  نه س وذلك أل  درجات

تنمية مهـارات التفكيـر     " لخريج برنامج    ، كما أنه يمكن   "تنمية المهارات القيادية  "برنامج   ، و "المدربين

  .  تدرب عليه في الدفعة األولىالذيبمنهج آخر غير  االلتحاق "واإلدارة

  

  

 المشروع لخريجيه من منح حيث يقوم المشروع بـدعم الدراسـات            هذا باإلضافة إلى ما يقدمه    

 رسوم التـسجيل  تغطية  ريق  من خالل مساعدة الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم العليا عن ط          العليا  

  تسجيل براءات االختراع بأكاديمية البحث العلمـي       رسومبتحمل  ، كما يقوم المشروع     راسات العليا الدب

  .لخريجيه
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 ٤٧

  لفنية ااتالفقر

 هم الذين قاموا بتنظيم الفقرات الفنيـة لهـذا الحفـل            هذه الدفعة  يمتدربتجدر االشارة إلى أن     

مرفق نماذج   (وتناولت هذه الفقرة اسكتشات، وقصائد، وزجل، وفقرة تقليد، ومسابقات وعزف موسيقى          

  :وكانت فقرات الحفل على النحو التالى )لبعضها

  

  الفنيالعمل   اإلسم

  قصيدة شعر  رياأحمد محمد زك 

  تصميم هندسى  إبراهيمهانى محمد  

 ، أحمد جهاد عبدالمعز، محمد علي حمد 

نبيل زايد سيد، مها حسن محمد، ايمان محمد عبدالفتاح،         

  أسماء محمد محمود، شيماء وحيد عبده

  "عالم الموضة"اسكتش 

  قصيدة شعر  انجي عبدالحميد 

  قصيدة شعر باللغة الصينية  شوقي إبراهيمغادة  

  ةياسكتش حمادة وشلب  أمل أبو العالء نورالدين، أحمد جهاد عبدالمعز 

  قصيدة شعر عن فلسطين  أمل أبو العالء نورالدين 

  "طائر الحرية"مقالة بعنوان   إيمان رأفت جيالنى 

حوار بين مفيد فوزي "اسكتش   ، أحمد محمد عبدالظاهر اسماعيلإبراهيمأحمد  

  "وفالح

  "لما نقرب "أغنية  بسمة مرزوق عبداهللا 

  قصيدة شعر  أحمد قطب 

أحمـد  ، شريف علـي أحمـد،       منار حسن أحمد   

  محمود زكي
  "تمثيلي رومانسي"مشهد 

  "الغناء"  نرمين محمد أحمد 

عرض مشروع تطوير مستشفى   مها حسن أحمد 

  الباطنة

عرض دورات بجامعة عين   مروة أحمد 

  شمس

  "قرآن كريم"تالوة   إيمان ماهر 
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 ٤٨

   النهائى للمتدربينالتقرير تحليل جانب من -٥

  
خططتهم وينعكس ذلك بصورة أساسية على تطوير  المتدربين مهاراتة يمتنبيهتم المشروع 

قوم ككل، لذا ي  المجتمع المصرىمية لتنتهمذلك نظركوالمستقبلية فى الجانب المهنى واألكاديمى 

أرائهم فى خططتهم وفى جانب منه يتضمن بتكليف المتدربين بتسليم تقرير فى نهاية البرنامج المشروع 

  .المجاالت السابقة

  

عن تطور اسلوب  أثمر البرنامج اتضح منها أنفى الجداول القادمة جوانب هذه التم تحليل لقد و

 التفوق فى الدراسة الجامعية واستكمال الدراسات العليا، ولكن نظرا اتجه الى حيث تفكير المتدربين

ويذكر أن ، البحث عن فرصة عمل مناسبة من أهم خطط المتدربين للظروف االقتصادية للمجتمع جاء

بدوا رغبة كبيرة فى االرتقاء بالمجتمع والقضاء على أالشباب و ليهاإو نمال التى يرالتنمية من اآل

عبر المتدربون عن رغبتهم فى تطبيق ما  وكذلك تنمية االقتصادية واالجتماعيةال مشكالته لتحقيق

محاولة نشر فكرته ليصل الى المحافظات التى استكمال الدورات بالمشروع ونامج تدربوا عليه فى البر

 .تحتاج لدعم
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 ٤٩

  

 الخطط المهنية للمتدربين •
  
 

  البند
المنهج 

  اإلدارى

المنهج 

  السلوكى

المنهج 

  المعرفى

فصلى المجلس 

  القومى للمرأة
  المتوسط

الحصول على فرصة عمل مناسبة أو 

  إقامة مشروع صغير
٨١,٧٣  %٧٣,١  %٨٨,٤  %٨٢,١  %٨٣,٣%  

نشر فكرة البرنامج وتطبيق ما تم 

  التدريب عليه
٧,٣٥  %٣,٨  %١١,٦  %٤,٥  %٩,٥%  

 بعد الحصول العمل فى مجال التدريب

   مثل مدربى البرنامجعلى دورات
  %٥,٨٣  %١٧,٣  صفر  %٦ صفر

االشتراك فى االعمال التطوعية 

  والمنظمات الغير حكومية
  %٢,٥٨  %٥,٨  صفر  %٤,٥ صفر

  %٢,١  صفر  صفر  %١,٥  %٦,٨  السفر للعمل بالخارج

  %٠,٤  صفر  صفر  %١,٥ صفر  التقدم فى المجال الرياضى

    %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  اإلجمالى

  التعليق

، فى أولى خططتهماهتمام الشباب بالحصول على فرصة عمل مناسبة جاء وجود بطالة بالسوق المصرى نتيجة ل

اتجه كما ، الظروف الدولية الحالية وذلك نتيجة رج للبحث عن فرصة عملسفر للخاخطط للبينما قل عدد من ي

من العمل على تطوير التعليم عمال التطوعية وواالتجاه لأل صغيرةالمشروعات التفكير المتدربون إلى اقامة 

قليل  اهتم ، كما لما تم التدريب عليه فى البرنامجذلك تطبيقاًووالتدريس   التدريبخالل اتباع أساليب جديدة فى

  . المتدربون بتحقيق التفوق فى المجال الرياضىمن
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 الخطط األكاديمية للمتدربين •

  
 

  البند
المنهج 

  اإلدارى

المنهج 

  السلوكى

المنهج 

 المعرفى

فصلى المجلس 

  القومى للمرأة
  المتوسط

  %٥٠,٤  ٤٦,٩  ٤٩,٤  ٥١,٣  %٥٤,١  استكمال الدراسات العليا

 بتقدير الدراسة الجامعيةاالنتهاء من 

  مناسب
٢٣,٩  ٢٣,٤  ٢٢,٥  ٢٥  %٢٤,٧%  

استكمال البرنامج التدريبي 

 ٤ اكبر من GPAبالحصول على 

درجات، والحصول على دورات 

   فى المشروعتدريبية أخرى

٢١,٨  ٢٣,٤  ٢٤,٧  ٢١,٣  %١٧,٧%  

تطوير المواد العلمية فى جميع 

المراحل واتباع طرق جديدة 

للتدريس والجمع بين الجوانب 

  ة والتطبيقيةالنظري

  %٢,٨  ٦,٣  صفر  ٢,٥ %٢,٤

 السفر للخارج الستكمال الدراسات

  بالجامعات األمريكية العليا
  %٠,٥٥  صفر  ٢,٢  صفر صفر

  %٠,٣  صفر  صفر  صفر %١,٢  االشتراك فى المؤتمرات العلمية

    %١٠٠ %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  اإلجمالى

  التعليق

بعد ة رغبة فى التفوق واستكمال الدراسات العليا ولّد التدريب المكثف والمخطط الذى حصل عليه الطلب

رامج بمنهم عن رغبته فى الحصول على بقية ال% ٢٠كما عبر أكثر من ، %)٧٥فى حدود (التخرج 

وجاءت عملية تطوير اسلوب التدريس فى العملية التعليمية ومحاولة الربط بين الجوانب التدريبية بالمشروع، 

 ضمن االهتمامات لسفر للخارج الستكمال الدراسةوا فى المؤتمرات العلمية االشتراكة والنظرية والتطبيقي

  .ذات الوزن النسبى األقل للمتدربين
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 منيات للمجتمع المصرىأ •
  
 

  البند
المنهج 

  اإلدارى

المنهج 

  السلوكى

المنهج 

  المعرفى

فصلى المجلس 

  القومى للمرأة
  المتوسط

: من خاللالمجتمع المصرى االرتقاء ب

اإليجابى  التغيير، البطالةمن التخلص 

محو  ، تعمير الصحراء،لألفكار الخاطئة

 التقدم ، تحقيق الديمقراطية،االمية

 ،تطوير العنصر البشرىوالتكنولوجى 

  زيادة االنتاج

٨٦,٨  %٧٤,٦  %٨٨,٨  %٩٨,٥  %٨٥,٢%  

  %٤,١  صفر  %٦,٣  صفر  %١٠,٢  االهتمام بالبحث العلمى وتطوير التعليم

عربية وزيادة الترابط النهوض باألمة ال

  بين المسيحيين والمسلمين
  %٣,١٨  %١٠,٢  %٢,٥  صفر  صفر

دعم شباب المحافظات الفقيرة بالدورات 

  التدريبية
  %٢,٣٠  صفر  صفر  صفر  %٢,٣

  %١,٧  %٦,٨  صفر  صفر  صفر فوز مصر فى بطولة األمم األفريقية

تطبيق الشريعة االسالمية مثل ايام 

  اشدينرسولنا الحبيب وخلفائنا الر
  %٠,٩٥  صفر  صفر  %١,٥  %٢,٣

الطرق المؤدية إلى "نشر فكرة مشروع 

  لجميع المصريين" التعليم العالى
  %٠,٥٧  %٦,٨  %٢,٥  صفر  صفر

  %٠,٤٣  %١,٧  صفر  صفر  صفر  اإللتزام بممارسة اللغة العربية الفصحى

    %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  اإلجمالى

  التعليق

وحظى االرتقاء بالمجتمع والتغلب على سلبياته الجانب تمع المصرى تعددت وتنوعت أمنيات المتدربين للمج

 فى المجتمع والرغبة فى  ويتضح من ذلك وعى الشباب بالوضع القائممن أمنيات المتدربين%) ٨٧ (االكبر

 االخرى حث المجتمع على االهتمام بالبحث العلمى وتطوير كما تناولت أمنيات الشباب.   وتطويرهتنميته

 لألمة العربية كلها مثل زيادة الترابط بين فئات المجتمع واالعتزاز بلغتنا تحسين الجوانب االجتماعيةوالتعليم 

  . العربية والعمل على ممارستها بشكل مستمر
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  التغطية اإلعالمية لهذه الدفعة -٦
  

  

  

  الجرائد والمجالت: أوالً

 الموضوع التاريخ الجريدة

 ٢٠٠٦ يناير ٣١ األخبار جريدة -١

الفرص والتحديات التي تواجـه      "خبر عن المحاضرة العامة   

 التي نظمهـا المـشروع لمتـدربى        "الشباب فى عالم متغير   

 DTMSبرنامج تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 جريدة -٢

  الجمهورية
  ٢٠٠٦ يناير ٢٨

نـشطة  األ فـي تحقيق عن آراء بعض متدربى المـشروع        

  الطالبية

مجلس صحيفة  -٣

 –سة كلية الهند

  جامعة القاهرة

  ٢٠٠٦يناير 

جامعـة   لجنـاح خبر عن افتتاح السيد رئيس الجمهوريـة        

الطـرق  "مـشروع   القاهرة والذي عرض فيه مطبوعـات       

بالمعرض الدولى للكتاب الثامن    " المؤدية إلى التعليم العالي   

  .والثالثون

تناول  "عة القاهرةدورات نسائية لطالبات جام"خبر بعنوان   ٢٠٠٦ يناير ١٩  األحرار جريدة -٤

الخبر الحديث عن تدريب فصلى بالدفعة األولى من برنامج 

تنمية مهارات التفكير واالدارة بالتعاون بين المشروع 

  ومركز تنمية مهارات المرأة

 صباح مجلة -٥

  الخير

 متدربة بالدفعة األولى من برنامج تنمية ٥٠خبر تخريج   ٢٠٠٦ فبراير ١٤

 على مهارات إدارة الضغوط مهارات التفكير واالدارة

  واالبداع واتخاذ القرار

 جريدة -٦

  اليوم المصرى

تناول الخبر  " سيدة أعمال٢١٦٤تدريب "خبر بعنوان   ٢٠٠٦ فبراير ٢٨

االشارة إلى التعاون الذى تم بين المشروع ومركز تنمية 

مهارات المرأة فى تدريب طالبات من جامعة القاهرة فى 

  لتفكير واالدارةبرنامج تنمية مهارات ا
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 ٥٤
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٣٠  

  

  جامعة القاهرة-صحيفة مجلس آلية الهندسة

    صحيفة شهرية تغطى األحداث العامة فى مجلس الكلية

  ٢٠٠٦ يناير -٥العدد 
 

  

  لكتابلالدولى القاهرة السيد الرئيس محمد حسنى مبارك يفتتح جناح الكلية فى معرض 
  

   
  

  
  

  

    د الكليةسمير شاهين عمي/ د.آلمة أ
تح  سيدإفت دآتورال تاذ ال س /  األس يس المجل ة ورئ د الكلي عمي

امعى       دت     ٢٠٠٥/٢٠٠٦الجلسة الخامسة للعام الج ى عق  والت
رحيم      (  ،     ٢٠٠٥ يناير   ١٨يوم  األربعاء     رحمن ال بسم اهللا ال

أرحب بحضراتكم    : ثم إستهل سيادته الجلسة بالكلمة التالية     ) 
ام الدرا   سة للع سة الخام ى الجل ى ف ل ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥س ، وآ

د األضحى                بة عي ر بمناس ا واألسرة بخي يادتكم جميع عام وس
ة          . وعيد الميالد  دم بالتهنئ وأود فى البداية بإسم المجلس أن أتق

دآتور   تاذ ال صة لألس س    / الخال يس مجل ف رئ د نظي أحم
ة       / الوزراء واألستاذ الدآتور   ة للتنمي أحمد درويش وزير الول

د تعيينه   وزراء    اإلدارية على تجدي ى مجلس ال ا ف دم   . م ا نق آم
دآتور  تاذ ال ة لألس را / التهنئ ه وزي بة تعيين انى هالل بمناس ه

   .للتعليم العالى والدولة للبحث العلمى

قامت إدارة مرآز تطوير الدراسات العليا والبحوث بالكلية 
 والذى ٢٠٠٦باالشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 

. ١٧/١/٢٠٠٦يوم الثالثاء افتتحه السيد رئيس الجمهورية 
وقام المرآز بعرض مطبوعاته من آتب الدراسات العليا 

الطرق المؤدية إلى التعليم العالي " ومخرجات مشروع
Pathways " وقد آان فى إستقبال السيد الرئيس أثناء ،

على عبدالرحمن رئيس / االفتتاح السيد األستاذ الدآتور
سيد آاسب . لمرآز ، ودا سعيد مجاهد مدير. د.الجامعة ، و أ

  مدير المشروع ، حيث عرض رئيس الجامعة للسيد

سخة            سيادته ن ا أهدى ل ة   الرئيس نشاط هذا المشروع آم آامل
  .من مطبوعاته

قام وفد من المسئولين بشرآة شلمبرجير برئاسة السيد 
محمد عالء عوض مدير منطقة الشرق األوسط / المهندس

لجوائز المالية على بزيارة الكلية وتوزيع الشهادات وا
المتفوقين من خريجى وطلبة الكلية، ثم إجتمع الوفد بعميد 
الكلية ووآيل الكلية لشئون الطالب ورؤساء وممثلى بعض 
األقسام المعنية، وتناول االجتماع مناقشة بعض األمور الهامة 

  "Workstations"للكلية ومنها إمكانية إهداء الشرآة لبعض
مرآيًا من المنطقة الحرة بعد المستعملة وتخليصها ج

وتزويد معامل . االطمئنان أنها فى حالة جيدة تفيد الكلية
هندسة البترول ببعض األجهزة األساسية لطالب مرحله 
البكالوريوس على أن تكون على مراحل، وجارى اآلن العمل 

 هندسة البترول،  شعبةعلى إعداد مقترح لهذه االجهزة فى
رول ببعض برامج المحاآاة والتى وتزويد طلبة هندسة البت

فى إعداد الطالب على فهم سلوك أداء المكامن  سوف تساهم
وآذلك إمداد الكلية ببعض برامج المهارات . البترولية
 لكى تستخدم من قبل السادة أعضاء  Soft skillsالمختلفة

وإمكانية الدعم المالى لمشاريع . التدريس المهتمين بذلك
ويجرى اآلن إعداد المقترحات هذا  .التخرج للطالب

المطلوبة، واالتصال بالشرآة لعمل الالزم نحو تحقيق هذه 
  .المتطلبات
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  جريدة األحرار -٣٧

  ٢٠٠٦ يناير ١٩الخميس 

  

  ١٢صفحة 
 

  
  

  



    بجامعة القاهرة  الدفعة األولى–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٥٧

  مجلة صباح الخير -٣٨

  ٢٠٠٦ فبراير ١٤الثالثاء 

  

 ٧٩صفحة 
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   جريدة المصرى اليوم-٣٩

  ٢٠٠٦ فبراير ٢٨الثالثاء 

  

  

  
  



    بجامعة القاهرة  الدفعة األولى–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٥٩

  التليفزيون: انيًثا

  

  
 الضيوف المناسبة/الموضوع تاريخ التسجيل/البرنامج  القناة

نشرات ال -١

 اإلخبارية

كافة قنوات ب

التليفزيون 

  المصري

عرضت النشرات 

يوم تفصيلى  اإلخبارية

عن افتتاح السيد رئيس 

لمعرض لالجمهورية 

الدولى للكتاب الثامن 

  والثالثون

١٧/١/٢٠٠٦  

ئيس افتتاح السيد ر

جامعة  لجناحالجمهورية 

علي . د.القاهرة وتقديم أ

مشروع عبدالرحمن نبذة عن 

الطرق المؤدية إلى التعليم "

ومخرجاته لسيادة " العالي

  رئيس الجمهورية

  السيد رئيس الجمهورية  - 

  على عبدالرحمن . د. أ- 

      رئيس جامعة القاهرة 

  سعيد مجاهد . د. أ- 

  مدير المركز    

  سب سيد كا.  د- 

  مدير المشروع    

 القناة -٢

  الثالثة

  سيداتي سادتي

٢٤/١/٢٠٠٦  

تنمية افتتاح البرنامج التدريبي 

مهارات التفكير واإلدارة 

DTMS بكليات التجارة 

والهندسة وكذلك المجلس 

  القومي للمرأة

  سيد كاسب.  د-

  مدير المشروع          

 القناة -٣

  الثالثة

  مراكز وأبحاث

م تــم التــسجيل يــو  

، واإلذاعــة ٤/٢/٢٠٠٦

  .٦/٢/٢٠٠٦يوم 

  

البرنامج التدريبي حفل ختام 

تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

DTMSالنادي االجتماعي  ب

   جامعة القاهرة–لكلية الهندسة 

  سيد كاسب. د

 مدير المشروع             

  نيفين حسن. أ

 مدربة بالمشروع           

  عبدالمحسن إبراهيم. د

 ب بالمشروع مدر         

 :خريجي المشروع

  ٩أحمد جهاد فصل      

 ٨ فصل ءأمل أبو العال     

٩أسماء محمد محمود فصل 

  ٩محمد علي أحمد فصل    
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  اإلذاعة: االثًًث

  

 الضيوف التسجيل/تاريخ اإلذاعة الموضوع البرنامج

سهرة  -١

الشباب 

  والرياضة

هناء . تم التسجيل مع أ

أحمد بجناح المشروع 

عرض الدولى للكتاب بالم

  الثامن والثالثون

   هناء أحمد. أ  ٢٠٠٦ يناير ٢٩

  



    بجامعة القاهرة  الدفعة األولى–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٦١

   أنشطة تمت مع التدريب بهذه الدفعة-٧
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   الثامن والثالثون للكتابالدوليمعرض القاهرة : أوالً

  ٢٠٠٦يناير 
  

الثـامن  لقاهرة الدولي   باالشتراك في معرض ا    "العاليالطرق المؤدية إلى التعليم     "مشروع  قامت إدارة   

ـ . ١٧/١/٢٠٠٦ يوم الثالثـاء     رئيس الجمهورية  والذي افتتحه السيد     ٢٠٠٦للكتاب  والثالثون   د تـم   وق

الـسيد  فـي المعـرض     أثناء االفتتاح    إستقبال السيد الرئيس     فيكان  وقد  عرض مخرجات المشروع،    

سـيد كاسـب    . د،  ر المركز سعيد مجاهد مدي  . د.أ، و   على عبدالرحمن رئيس الجامعة   /األستاذ الدكتور 

، وقد قام رئيس الجامعة بالشرح لسيادة رئيس الجمهورية نشاط هذا المشروع وأهـدى              مدير المشروع 

  .سيادته نسخة كاملة من مطبوعات المشروع

  

   معرض القاهرة الدولى للكتابفيالسيد الرئيس محمد حسنى مبارك يفتتح جناح الكلية 
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  بالمعرضلمطبوعات المشروع صور 
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  مشروع الدارة ؤسسة فورد وإ ميممثلاجتماع : ثانياً

  
الطرق المؤديـة إلـى     "وبين أعضاء فريق إدارة مشروع    مؤسسة فورد   ممثلين من   تم عقد اجتماع بين     

وذلـك يـوم الـسبت       واألنشطة المخطط لهـا       لمناقشة انجازات المشروع   Pathways"التعليم العالي   

  :  في قاعة مجلس الكلية بحضور٢٨/١/٢٠٠٦

 نائبة رئيس المؤسسة وأيـضا منـسقة أعمـال           على رأسهم  مؤسسة فورد خمس ممثلين من     •

 .المؤسسة بالشرق األوسط

 كلية عميد السمير شاهين. د.أ •

  منسق عام المشروعالمهديمحسن . د.أ •

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبمحمد مجاهد. د.أ •

  مدير مركز تطوير الدراسات العليا والبحوثسعيد مجاهد. د.أ •

   مدير المشروعسيد كاسب. د •

 مدير مركز تطوير الدراسات العليا والبحوثنائب   أحمد الزغبىد •

  

محسن المهدي سعيد ما تم بالمشروع . د. أأوضحسمير شاهين أنشطة الكلية المتعددة، كما . د. أأوضح

ي فصيلسيد كاسب بعرض ت/ وقام الدكتور.  والمخطط تنفيذه في المرحلة الثانيةفي مرحلته األولى

 الفترة الماضية وما هو قائم حاليا من برامج مكثفة لتدريب الطالب فيزاته ألنشطة المشروع وانجا

 مؤسسة ممثلي معرض الكتاب وأيضا ما هو مخطط لتنفيذه، ثم عقب االجتماع قام فريق فيواالشتراك 

 بصحبة فريق إدارة المشروع بزيارة للفصول التدريبية بالكلية وعمل لقاءات مع المتدربين فورد

  . المشروع الطلبة وخريجيالحاليين من
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  ندوةحضور : ثالثاً
  "تفعيل دور التدريب في تعظيم فرص المرأة في سوق العمل"

  

  

 "رأة في سوق العمـل    تفعيل دور التدريب في تعظيم فرص الم      " ندوة بعنوان    نظم المجلس القومي للمرأة   

محسن المهدي سعيد   . د.أبرأسة    بهذه الندوة  الجلسة الثالثة كانت   و .٢٠٠٦ يناير   ٢٩يوم األحد الموافق    

الطرق المؤديـة إلـى التعلـيم       " ومنسق مشروع    لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي    مقرر مناوب   

ـ تناولت  و ،وقام سيادته بعرض نبذة عن المشروع وأهداف       "العالي ـ اسـتعراض   ذه الجلـسة    ه بعض ل

 :من خالل ممثلين لبعض المؤسسات الهامة في المجتمع مثـل         والفرص والتحديات   المهارات التدريبية   

. د. أ ، و شريف والي عن جمعية جيل المستقبل     . د. منى فائق ممثلة عن مؤسسة ساويرس، أ       /السيدة

  .  للمرأةالقوميالمجلس عن زينب صفر . د.، أ عن كلية التجارة جامعة عين شمسيمن الحماقي

  

سيد كاسب مـدير    .  د  فريق اإلدارة بالمشروع   واختتمت الجلسة بالمناقشة المفتوحة مع الحضور ومنهم      

تنمية مهارات التفكيـر    " في برنامج    ة متدرب ٤٨سمر محمد نجيب منسق التدريب، و     . أ المشروع، و 

  . ينظمه المشروعالذي "واإلدارة
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  جمهورية مصر العربية

  المجلس القومي للمرأة
  برنامج ندوة

  "تفعيل دور التدريب في تعظيم فرص المرأة في سوق العمل"
  الموضوع  الوقت
  تسجيل  ٩:٣٠-٩:٠٠

١٠:٠٠-٩:٣٠  

  الجلسة االفتتاحية
  مقرر لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي٠٠٠هدى رشاد. د.أ •
  امين عام المجلس القومي للمرأة٠٠٠فرخندة حسن. د.أ •
  وزير القوي العاملة والهجرة٠٠٠عائشة عبدالهادى /السيدة •

  استراحة  ١٠:١٥-١٠:٠٠

١١:٣٠-١٠:١٥  

  "ر الدولة دو–واقع التدريب ونصيب المرأة من الفرص التدريبية  ":يلالجلسة االو
   عضو لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي٠٠عزة عقيل . رئيس الجلسة أ

 سامح ابراهيم. أ٠دور المجلس األعلى للتنمية البشرية ووزارة القوى العاملة السيد •
 محمد عوني/         السيد اللواء                       دور وزارة اإلنتاج الحربي      •
  مجدي أمين/    السيد المهندس                    ماعي للتنمية   دور الصندوق االجت •
  مناقشة •

١:٠٠-١١:٣٠  

  ".اتساق التدريب مع احتياجات سوق العمل وخصائص المتعطلين" :الجلسة الثانية
  يمن الحماقي عضو لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي . د.رئيس الجلسة أ

 طارق نوير. د. أ                          يبية          سوق العمل المصري واحتياجاته التدر •
 بثينة الديب. د. أ                           البطالة واستجابة التدريب لخصائص المتعطلين    •
   واالحتياجات التدريبيةالصناعيالمهارات المطلوبة في سوق العمل للقطاع  •

 هبه نصار. د.أ                                                                                              
  مناقشة •

  غذاء  ٢:٠٠-١:٠٠

٣:٣٠-٠٠.:٢  

  " استعراض لبعض المهارات التدريبية والفرص والتحديات  ":الجلسة الثالثة
  مقرر مناوب لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي٠٠محسن المهدي. د.رئيس الجلسة أ

 منى فائق /     السيدة                يرس                              مؤسسة ساو •
 شريف والي. د.   أ                     جمعية جيل المستقبل                       •
 يمن الحماقي . د.      أ                     آلية التجارة جامعة عين شمس         •
 زينب صفر . د.أ                                     المجلس القومى للمرأة        •
  مناقشة •

٤:٠٠-٣:٣٠  

مناقشة عامة حول الرؤية المستقبلية لضمان فاعلية التدريب في تحقيق استفادة " :الجلسة الرابعة
  "المرأة من فرص العمل المتاحة

   عضو لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي٠٠٠سعد نصار. د.أ الجلسةس ئير
  محسن المهدي. د.أ - يمن الحماقى. د.أ -عزة عقيل.  أ:عرض توصيات الجلسات •
  مناقشة مفتوحة •
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  مرفقات

  بعض األعمال األدبية

  للطالب المتدربين بهذه الدفعة
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  سطور المجد
  

  تشتاق نفسى حين أسمع ذآرها
  أو يروى التاريخ عن أمجادها
  فيطير فلبي في السماء مغرًدا

  ي حمى أسوارهاوتبات عينى ف
*****  

  ففداآى يا بنت المعز نفوسنا
  يا من بذآرك لم تكل أفواهنا

  إن باحت الصفحات طيف عراقة
  فضياء نجم ال يضاهى شموسنا

*****  
  يا منارة تهدي الجميع بنورها
  وتذلل الغازون صوب سيوفها
  إن قام في األرجاء صوت مؤذن
  فاأللف مئذنة تؤم بصوتها

*****  
  يها ثمينيا درة ال يساو

  قد تّوجت هامة صالح الدين
  آانت عقول الفكر تأتى حائرة
  فبنور علمك التالل تلين

*****  
  يوًما تزينت السماء وأشرقت

  بحضارة في مسقي البطولة أينعت
  إن أظلمت روح الحقيقة مرة
  فضيائها هو خير ما قد أنجبت

*****  
  يا من تعددت الفنون بأرضها
  وتجلل األدباء في أرجائها

  كينة اإليمان تضفى روعةوس
  فيطمئن القلب في أآنانها

*****  
  فإليك يا نبض الحياة أقالمنا

  عجزت عن وصف ما تكن قلوبنا
  فدعونا من رب العباد يعزك
 فدوام مجدك في منى ألبابنا
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  طائر الحرية

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 من أقترن أسمه بشهادة أن      والصالة والسالم علي أشرف خلق اهللا أجمعين علي كامل األوصاف، علي          

  . ال أله إال اهللا، علي من زرع حبه في نفوسنا وأفدته أرواحنا، علي سيدنا محمد صلي اهللا عليه وسلم

  ...ثم أما بعد 

  

كنت أسطر بكلمات أثارتها الغيرة، أسطر بقطرات دم ينزفها القلب من الحرقة وبدموع تكفكفهـا اليـد                 

  ت فجأة صوت خافت في ظالم كاحل  سمع.. للمواجهة، وبينما أنا كذلك

  . من ظن القدرة علي شئ قدر عليه.. من ظن القدرة علي شئ قدر عليه

  . فأيقنت أن الثقة بالنفس هي ما نحتاج وخصوصاً في ظل ما نحن فيه اآلن

  

فاإلسالم دين السالم يمتهن أمامنا ونحن نقف وقفه المتجاهل، كل منا قد أمسك بضمادة وأغمـض بهـا         

حتى ال يلومه ما يسمي الضمير أو الغيرة اإلسالمية التي أوشكت شجرتها علي االنقراض مـن                عينيه  

الجينات الوراثية في األجيال القادمة إن نحن لم نرعاها ونسقيها بحب اهللا ورسوله وبالدفاع عـن كـل                  

تى كونت جـبالً،    شوكه يشاكها الدين، ولقد استهنا بما فيه الكفاية، وتجاهلنا الحجارة التي تقذف علينا ح             

كلنا يقول لماذا أعتقد أن أنا المقصود بهذه القذيفة، ونسينا أو تناسينا أننا كيان واحد جسد واحد رأسـه                   

فـذهبنا  ... اإلسالم، وخطواته السالم وأعضاؤه سكان العالم اإلسالمي المليار وقلبه الوحدة والتعـاون           

االنبهار الذي قادنا لننهل منه كل شئ فأصبحنا        نتخبط هنا وهناك، وانبهرنا بما وصل إليه الغرب وهذا          

  ... نتكلم بلسانهم ونبرمج أنفسنا بأفعالهم

  

 من الدول وقـد     اما هذا الذي أراه، إنه طائر الحرية الذي جرحته الدنمارك وفرنسا وغيرهم           ... وفجأة

  ... أخذ يصارع وينزف بدمائه علي الدول اإلسالمية علّها تفيق

كها جيداً، أجل للحرية معاني كثيرة ومفاهيم تختلف باختالف ثقافة الـشعوب،            أجل نؤمن بالحرية وندر   

لكن جميعاً نتفق علي أن هناك حصن حصين نقف عنده ويمتلك حرمة العبور وهو حـصن الـديانات                  

  .. مهما كانت هذه الديانة فالدين هو أساس األمم وعمادها ومنبع حضارتها وأساس تقدمها ونجاحها

  ....!   الدين اإلسالمي وتقول أنها حريةبامتهان أن تقوم فكيف لهذه الدول
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تعد أثاروا بما فعلوا المسلمين في كل مكان، فلقد تعدت الحدود واستهانت بحبيبنا ورسولنا سيدنا محمـد   

صلي اهللا عليه وسلم أغلي عندنا من أنفسنا، ولم تستهين بحق لنا فيحق لنا الـسماح والعفـو وقبـول                     

من المنطق أن يخطئ شخص في حق مليار شخص ثم يعتذر، بل أكثر من مليار، ألن                االعتذار وليس   

هذه اإلستهانة وجهت لديانة رغم وجود حرمة الديانات ومن هنا فهي استهانت بكل مـن يقـدس هـذه                   

  .الحرمة ، فلسنا نحن كمسلمين فقط من يرفض ذلك ويثأر لما حدث

  

 أننا يد واحدة وجسد واحد ونفيق من سبات عميق بتنـا            أجل لقد جاءت اللحظة الحاسمة التي نثبت فيها       

فيه طويالً، ولننزع ألنفسنا الضماد الذي وضعناه علي أعيننا ولنستخدم سالح المقاطعة فهذا أقـل مـا                 

  ...! يمكن فعله مهما استخدموا من وسائل ترويج ومهما تم تهديدنا بقطع ما تسميه إعانات لنا

و مستقبل أفضل للمسلمين، فإن نحن وثقنا في أنفسنا فـسوف نـزرع             وها أنا اآلن المح شعاع نور نح      

  ...  الرهبة لنا في قلوب العالم أجمع، وإن ما حدث أثبت أننا جميعاً شريان واحد يضخ في قلب الوحدة

ولتتأكد ان اهللا معنا وأكثر غيرة منا علي حبيبه سيدنا محمد صلي اهللا عليه وسلم وسوف يـدافع عنـه                    

  . ابجنود لم نراه

  

  

  أتمني أن تكون كلماتي وصلت للقلب والعقل قبل أن تكون سمعتها األذن 

  .. وأشكركم لحسن اإلنصات والشكر موصول إلدارة المشروع

  ...والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  حفيدة الحبيب صلي اهللا عليه وسلم 

  

  
  إيمان رأفت جيالني

Class 1 
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  عبير الحياة
  

  نىفى زمن تاهت فيه المعا

  وتحتمط لبعدها القيم

   وقد اختفى للنجمة اللمعان

  فأظلمت فضائل الشيم 

  فنرى بصيصا يرشد االنسان

  يحى عزيمة أصابها عرم

****  

   صديقا مخلصا دوما–ص 

  مهما جنى الدهرال نفترق ابدا

   دربا دلفنا إليه يوما -د

  وقد ارتضينا بيننا عهدا

  ال يرمنى لوما.. ألجأ إليه –أ 

  فلن يدر خدا...شمس ان غابت ال

  قول الحقيقة يشف عن ذمما-ق

  الحق غايتها منذ التقيت عهدا

   تفوق ونجاح يصل بنا قمما –ة 

  يشد من أذرى وأحثه مجدا

****  

  والمرء دوما يرمى لدين خليله

  فلتتخذ فيمن تخالل حذرا

  ارفق صديق الحق والقيم النبيلة

  وانفر رفيقا بجليسه وذرا

  لهزيلةفصداقة السوء كالبنت ا

  تقتلعها الريح فما لها جذرا

  فسبل الشر ال تدعوا الفضيلة

  من يزرع الشوك فما له عذرا
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  ...........إلى رفيق عمري إبليس

رسالة كتبت ال لشيء إال لتحطيم .....ترفقها المالئكة بلعنة الرحمن...رسالة اعتراف من اإلنسان

  .إلنسان الغشاوة فزدت شروركبعد أن طغت على ا. .غرورك

  

ال عن قوة منك ولكن     .. وقلة إيماني وذكرى فاحتللت نفسي عنوة     ... ضعفت نفسي فإذا بك ازددت قوة     

وعـشق  ..  ملذات الحياة    فيوطمع القلب الغافل    ..  شهوتي دعن ضعف إرادتي وانشغالي بإشباع متزاي     

  .النفس البغية لمعصية بارئ الحياة

  

فلـو  ..  عصر تنزلت عليه لعنات كل من عقل فقلل من غـرورك           في.. بروتكازداد فجوري وازدد ج   

 سالف العصور خرجت سـهام اإلسـالم مـن          فيوال  .. كنت على قوة لما ظهرت على الكفر الرسالة       

  .وما انتهى أبا جهل أسوأ من الرقيق.. ولو كنت قادرا على لما ظهر الفاروق بعد الصديق.. اللفافة

  .وغيره ممن طغى وتجبر حتى صار شيطانا إذا رآه فر.. ه عن نفسه فاغترأبا جهل وغيره ممن خدعت

  

فإن نسيت أحدهم فها أنا أذكرك حين وجدته بقايا إنسان فتباهيت بسطوتك عليه فما من عاص خدعتـه                  

وصـار  .. أوليس عصرا ثبطت فيه الهمم    ..وما عصرنا إال عصر بقايا اإلنسان     .. إال وكان بقايا إنسان   

فرددها .. ومن لم تقتله تركت فيه ما يرمى      .. من لم تحرقه نارها خنقه دخانها     .. د كالحمم الكفر فيه سائ  

  . عصر كهذا من جبال اإليمان فيفلم ينج بنفسه إال من اعتصم بحبل على من اإليمان وال أقل 

  

عفـو اهللا   ولعلها تجدي فأنال    .. وعلى أنا الظالم فلتُسكب عبرات الندم     .. وفى الختام عليك لعنات المنتقم    

  .أو لعلها تكون قطرة خير تنجو من جفاف القلب وقحطه.. وأنجو من سخطه
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 ٧٤

 همسات
  

  في خيالى...لم أجد سوى* مازلت أبحث عنكى 

  بريشة شوقي وأمالى* مازلت أرسم وصًفا 

  يكشف ظلمات الليالى* مازلت أحلم؛ أبغى ضوًء 

  بقواه يصمد آصمود الجبال.. أبغى عشًقا 

♥♥♥♥♥♥  

  تمثلت بهما أروع آيات الجمال* آى من بعيد آنجمتين أرى عينا

  تبدين دوًما أجمل ملكات الدالل* وفى الخجل .. وملتقاآى آالزهور 

  صعب المنال... واألفق دوًما * تغردين، تحلقى في األفق 

  النت لرقته التالل* تناجيننى بأعذب األصوات 

♥♥♥♥♥♥  

  انشغاللم تشارآكى .. دقات قلبى ! * مالآى اتسمعين؟

  أشبه بالظالل.. والضوء* فالعمر دونك علة 

  !ام تسألين عن المحال ؟* صدقينى حبيبتى ..لم أض غيرك

  بجمالها ال يزنه المال! * أو يسألوننى عن بريق عيونك

♥♥♥♥♥♥  

  وشعرك ينساب آالشالل* تتمايلين مع النسيم 

  آالبدر ليلة االآتمال* وتداعبيني آطفلة، صارت ببسمتها 

  مهما تعددت الوجوه واالشكال* حقا من يفارق طيفك قد جن 

  مازال يفتقد الكمال* فالقلب يرسم صورة 

♥♥♥♥♥♥  

  وتزيد دوًما في السمو والجالل* يا من تزين عرش قلبى بحبها 

  آبناء قصر من الرمال على الرمال* والعشق لسواآى أميرتى انما 

  فراق قلبى هو المال* أن يكون ... والفقر عندي 

  العمر أنشدآى الوصال* تعنى أن أظل ... وحدة وال
  

  
  

  أحمد محمد زآريا
Class 2
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 ٧٥

  قصة قصيرة
  )نورا المحظوظة(

  
ك التى                    نورا   جلست دة ذل اق بعي فى شرفة منزلها وفى حجرها ولدها الصغير حسين وسبحت بخيالها الى اف

اج ح       دها الح ل وال ذى دخ ساعة ال ك ال ذآرت تل ث ت د حي ن خال ا م ل زوجه ت قب سيط  آان ل الب سين العام
انورا خلصت   ا ي ا ه ال له سيس ق دان رم ى مي د ف ع بمصلحة البري ستندات م ة وسحبت الم موظف الجامع

م قال      . بتعتك من الكلية   دآم شغل       تايوة يابابا هكذا ردت نورا بطريقة مضطربة ث ى عن دها هو مفيش ل  لوال
ع معاش               ى قال العم حسين ولكن قالوا لى عايز تع         توال ايه يابابا ال يابن     ين بنتك الزم تمشى انت يعنى اطل ي

  .يابنتى
الريوس تجارة محاسبة                 ىفقال نورا انا هادور على شغل بق       سترها وال فى حد عايز بك فقالت  .  برة وربنا ي
ه إزاى ردت       إ شغل بتالقىأمها الحاجة عائشة يانورا بكرة ه  دنيا عمل ا ال اهو يامام سك م دش نف ذن اهللا متعقي

وق                نورا فى تدهور نفس دق     ة الحق ة بكلي ة الثالث ة بالفرق ه والطالب  جرس الباب فتحت االم ميرنا البنت الثاني
ا                   زا.جامعة عين شمس     سالمه دخلت ميرن ى ال د اهللا عل يك ياماما فردت االم ادينى عايشة ياميرنا يابنتى حم

ى الوظيف          ا وعدم حصولها عل د  مع نورا حجراتها فوجدت نورا تكاد منهكة جسديا بسب طول تخرجه ة بع
  طول دراسة واالب ال يملك من الدنيا سوى هاتين البنتين 

رة ردت              ك بك ا بالش اس         فقالت لها ميرنا يابنتى متحطيش فى بال ورا وحياتك ياميرن ا من    ،  ظرافتن خرجت
ذى ال يمكن ان يمحى                 وم ال ذا الي ام الخامسة من مساء ه حجراتهما وجلستا فى الصاله لتناول الغذاء فى تم

ة انى صرفت              ) الحاج حسين ونورا  (ة نورا دار النقاش بينهما      من ذاآر ابدا   ك وانت عرف انورا شيدى حيل ي
ا فى           درى تجهزى نفسك معاي شان تق ة عل عليكى اد ايه علشان اعلمك يعنى شدى حيلك ودورى على وظيف

  .الجهاز بتاعك ردت نورا وهى محبطة جدا اهو ادينى هدور اتصلت بزميالتى يشوفولى شغل معهم
انورا نخرج نتمشى شويه                   بعد ه  الى ي دم تع ة ال ا ذات خف ذه الجلسة الطاحنة بين نورا ووالدها فرضت ميرن

ين                          ا هن االثن ل وخرجن القرب من آورنيش الني رج ب على الكورنيش حيث انهم قاطنون فى حى روض الف
ا ف      ضوعلى   ا   فاف النيل جعلتا آل واحدة منهن تنظر الى النيل وتتخيل همومها التى تضغط عليه تنظر ميرن

الى النيل الذى ال ينتهى آالعام الدراسى الثقيل على الطالب العادى وآذلك تتامل نورا مياه النيل التى تتاآل                     
ا                          دم نحويهم د وتق ا شاب اسمه خال اة اقترب منهم ا لالخرى وفج ا همومه مع بعضها البعض تبث آال منهم

ا             ا                  مساء الخير هكذا قال خالد فى البداية معرفته ردت ميرن ا ان م ردت ميرن د ث د رد خال ا خال ور ان مساء الن
ا انتى ازى                             ورا فى وجه أخته ورا صرخت ن ى ن ه عل د آانت عين ورا والظاهر ان خال ميرنا ودى اختى ن

ا                              اتقولى له اس   ده وميرن ه آ د لي ال خال د هيبقى انت والبيت فق ا بالش تعقي ه فقالت ميرن مينا هو انتى تعرفي
   مالك فقال خالد مالك شايله هموم الدنيا ليه آدهذنبها ايه فقالت نورا هو انت

ى                   يهن ان ياخذهن ال رح عل د ان اقت ورا بع رد بن فقالت ميرنا أصلها مش القيه شغل فضحك خالد آثيرا وانف
ا                       ا وجامعته ده فى منزله ذى تفتق مقهى نيلى هادى واخذت ميرنا منفردة تنظر الى النيل تطلب منه الهدوء ال

ا متخرج من                  وبينما حال ميرنا هكذ    سة     ٥ا ونورا تتحدث مع خالد هو انت ياخالد شغال رد خالد ان  سنين ول
دا     ٦القى شغل قريب من حوالى       شهور قال خالد الحياة آفاح طويل ولكن انت علشان تالقى شغل هتتعبى ج

ا نفس الموضوع    د وان ا خال ال له اهرة فق ة الق ارة جامع الريوس تج ا بك ا معاي ه ان ة اي ت خريج و ان دا ه ج
ة                      ده بحثت عن الوظيف د آ م بع ا         ٤-٣بكالريوس تجارة ولما تخرجت قضيت الجيش ث ا ربن  سنوات لحد لم

ى واقبلت ومرتبى                    ا آرمن آرمنى وواحد صحبى قالى ده خدمه عملها فودافون طلبة بكالريوس تجارة وربن
ا  ون شخص ١٢٠٠فيه د ان تك ويس فالب ك آ ويس ومرتب ى انت شغال آ ورا يعن ه مصرى فقالت ن يه  جني

  محترمة خالد هو انت شايف آدة
زمن ده                على فكرة يا   ع فى ال ال بينف ابنى والجم ه ي نورا انت جميلة جدا هكذا قال خالد وردت نورا جميلة اي

لكن   خالد اية حياتك ردت نورا لكن المقصود اننى عايز اقول حاجة            نورا ممكن اسالك سؤال عاطفى شوية     
  .بت حيث طريق الرجوع الى العمارة التى يقطنون بهانفضت من جلستها هذه واخذت ميرنا وذهتا

ه لهن فى                       وخالد يترصد الطريق حتى انه مشى وراءهن دون ان يشعرن حتى عرف الشقة من خالل رؤيت
  داخل العمارة الى ان دخل الشقة التى يسكنون بها وبعد ان رجعن 
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 ٧٦

  يش دعوة انتى لسة صغيرةكقالت ميرنا هو خالد آان عايز ايه مل
ذى يتمنى           ) عشائها( يوم او يومين بعد ان تناولت االسرة النثوية الصيرة           وبعد ك الرجل ال ا ذل والتى يحكمه

  .ان يرى بناته فى مكان عالية فى تمام السادسة
شقه ففتحت االم  اب ال سيدة :دق جرس ب ه االم ال امى فقالت ل ر ي ساء الخي اب م د يظهر من الب ه خال اذا ب ف

اب                عائشة مساء النور يابنى مين     ى الب  حضرتك فاذا نورا اسمعت صوت خالد يتحدث الى امها فاسرعت ال
  ) االم(خالد مين يابنتى  .اهال ياخالد 

م حسين  ه الع ضيوف وخرج ل ى حجرة ال ورا ف سته ن د واجل د دخل خال ابنى .خال د  اهال ي ع خال وجلس م
ورا         وقدمت االم الشاى الى الضيوف فقال له خالد فى الحقيقه ياعمى انا جاى طا              لب القرب منك فى ابنتك ن

اعمى هو شغل للبنت وال البيت والعريس           ا    .ازاى يابنى ده لسة متخرجة وبدور على شغل ي ابنى لم بس ي
ه   ه االجتماعي د عن ظروف ا حكى خال د م ق وبع اعمى بس حضرتك واف ويس ي ا آ سها معاي ز نف در تجه تق

  والعملية طلب منه العم حسين ان ياخذ موافقة نورا 
  لست ام نورا يا عائشة لو سمحت اندهى نورا افقالت 

  ورا ابسط ياعم خالد نيانورا دلوقتى خالد جاى طالب ايدك ايه رايك ردت نورا الى تشوفه يابابا خالص يا
ادت ان                      د ان آ شقه بع امرة التى ملئت جوانب ال ى الفرحة الغ ه دلت عل فقامت االم عائشة باطالق زرغوت

  .ةحتنسى االسرة طعم هذة الفر
رد       تثم قال العم حسين ياعنى الواحد مننا يصرف دم قلبه على تعليم بنته وفى االخر                  ستطيع ان ت تجوز والت

  شى مما علمها والدها او تقف بجواره فى تجهيز العفش لها
  .هللا امرنا الى اهللا  ايا

سط                   ن ت يع ان تمر    وتزوجت نورا من خالد وانجبت طفلها الذى هو فى حجرها وهى تتذآر هذه االيام التى ل
  من ذاآرة الماضى ابدا ثم قالت آم انا محظوظة الزواج آان خالص من البطالة 

  
  
  

  
  

  راغب السيد عبدالحميد

Class 6 
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 ٧٧

  عينيكى
  عينيكى نجوم تتالال فى ليلة يوم وردى

  عينيكى بحار قد صيغت من وحى خيال فنى
  حفتها زهور قد زهوت فى روعة ثوب ذهبى

  ت نسيم عطرىتملؤها النشوة ان مست طيا
****  
   فى ليلة يوم وردىعينيكى نجوم تتألأل

****  
  فجمالك لحن يشجينى
  والقلب يهيم بكى عشقا
  حبك سيدتى يحيينى
  بل يعزف لحنا غنائيا

****  
  عينيكى نجوم تتالال فى ليلة يوم وردى

****  
  سيدتتى  ان شئتى سكنتى
  فى مهجة قلبى الحيران
  فمالتى الدنيا ومحوتى

  ى وتحزانىمن حولى جروح
  فبسطت سمائى لكى انتى
  وآساها اللون الزهرى

****  
  إن تحسبى انى قد انسى
  عينيكى ولو بضع ثوانى
  أو اصبح قلبى أو امسى
  يوما مرتاح الوجدان

  أو ارضى سوى قلبك مرسى فى وسط أعاصير االزمان
  فلتسألى من آان االقسى
  وليشهد نجمى االيالى

  

  
  

  أحمد محمد زآريا
Class 2 
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 ٧٨

  ةلحظ
في تؤدة متحسساً لخطواتي سرت في طريقي إلى عيادة القلب التى أتردد عليها لتوقيـع الكـشف علـى قلبـى            

كنت ألسير ببطء متكئًا على عصاي حامالً أمراض الـشيخوخة  .  المنهك العجوز الذي طالما أكل عليه الدهر وشرب 
ذا مرت بذاكرتي أغلب ذكرياتي منذ      ومتاعب سبع عقود من عمري أفنيهم في العمل واالجتهاد وال أدرى لما           

عهد الصبا البعيد والشباب السعيد والكهولة فالشيخوخة إلى أن وصلت إلى باب عيادة القلب وخطوت داخلهـا                 
بوهن متلمسا طريقي إلى أي مقعد قريب استريح عليه من تعب وإجهاد صعود الـسلم؛ ولـم أنـس أن أحييـى                      

امة منهكة؛ وجلست وأخذت أجول ببصري فـي كـل الوجـوه الجالـسة              الممرض الجالس فى غرفة االستقبال بابتس     
المنتظرة لدوها في الكشف حتى اصطدمت بذلك الوجه واتسعت عيناي في دهشة حتـى كـادا يقفـزان مـن                    
محجريهما وفركت عيناي عدة مرات ثم أخرجت نظارتي وارتديها بـسرعة وعـدت أدقـق فـي هـذا الوجـه                     

أبعد كل هـذا العمـر وهـذه الـسنوات، وإذ           ! ي نفسي أمعقول هذا؟   وازدادت دهشتي أكثر فأكثر وقلت ف     
بذاكرتي ترتد إلى فترة الشباب التحديد فترة الدراسة بالجامعة حينما التقيت فتاة هي في نظري أجمـل فتـاة                   

ـ .  عرفتها؛ حين وقع نظري عليها نسيت الدنيا وما عليها، في وجهها كانت البرأة والجمال والطهر والنقاء                ا أحببته
حتى النخاع، ملكت على زمام قلبي وكياني وكانت صورتها تمأل الدنيا من حولي، وكانت هي بدورها تنظر إلـى                   
من فترة إلى األخرى تبتسم ويحمر وجهها حياء وكان هذا كافياً بالنسبة لي، ولكنني ارتكبت خطأ جـسيما فقـد                    

ما يفيض به كياني من حبي لها وظللت علـى          كنت خجوال ألبعد الحدود فلم استطع أن أكلمها في ما في نفسي و            
السبل كل في طريقه، ولكنني آليت على نفـسى األ أحـب            .صمتي هذا حتى انتهت سنوات الدراسة وتفرقت بنا       

غيرها وال يشغل مكانها في قلبى أيما امرأة مهما كانت جميلة ومهما كانت فاتنة، وقد أثار هذا عجب من حـولى                     
كلهـم  !  لم يتزوج وهو شاب وسيم وناجح ومستقر فى عمله وينتظره مـستقبل بـاهر؟              من االصدقاء واالقارب لماذا   

كانوا يتساءلون في حيرة وال أحد يعرف بقصتى وال بالعهد الذى أخذته على نفسي، وتمر السنين واالعـوام ويـا                    
  .لسخرية القدر حين اجدها ثانية بعد كل هذا العمر أجدها في عيادة القلب الذى ارتادها

 وجهها بريئًا جميالً نقيا وإن شابه لمحة حزن،  وأخذت أحملق فيها غير قادر على أن أرفع بصري عنها حتى                     مازال
ال تفوتنى لمحة منها، وإذا بها تلتفت إلى وتدقق بدورها في وجهى العجوز المنهك، وبدت كمن تحـاول تـذكر                    

بتسامة العذبة التى مألت على الدنيا أيـام        شيئ بعيد وفجأة أضاء وجهها بابتسامة مشرقة كانت تبتسم لى نفس اال           
شبابى وإذا بها تقوم من مقعدها وتتجه ناحيتى وهنا لم يعد يتحمل قلبى أكثر لقد انهار وانهرت عمه سقط أرضأ                    
مغشيأ على وعندما أفقت من االغماء وجدت كل من في العيادة يحاولون انقاذى ولكنى جلـت ببـصرى فـيمن                    

ليها كانت الوحيدة التى تبكى، تبكى من أجلى يا لها من سعادة ولم يتحمل قلبى العجوز   حولى حتى وقع بصرى ع    
طوفان السعادة التى غمرته، واحسست بروحى تنسح منى بنعومة ولكن عاى شفتى كانت هناك ابتـسامة مـألت                  

ز االلـسنة عـن   وجهى ابتسامة ألنها وبعد هذه السنين تذكرنى وليس هذا فحسب بل كانت عيناها تقول كالم تعج             
  .وكانت كافية!!! قوله لقد احست بى واحبتنى ولو للحظة، لحظة صغيرة

  

  
  

  إسالم حسنى حسنى
Class 2 
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 ٧٩

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

كان طالب اجلامعة قدميا له رونقه، وكان من يدخل اجلامعة يكون طالبا متميزا وراغبا يف العلم واملعرفة، ولكن               
فًًا حيث زيادة الوعي بأمهية التعليم أصبح من الطبيعى أن ينهى الطالب املرحلة الثانوية مث               اآلن أصبح الوضع خمتل   

ينتقل إىل اجلامعة حيث أن دخول اجلامعة مل يعد مقتصرا على من يرغب فقط، وبالتايل فإن خرجيي اجلامعـة                   
مما أدى إىل ظهـور     .  رجينيأصبحوا كثريين وبالتايل مل يعد هناك فرص عمل تستوعب هذا الكم اهلائل من اخل             

  .مشكلة البطالة
  

وىف ظل كل ذلك ظهرت العوملة واالنفتاح على العامل اخلارجي وبالتايل أصبحنا يف حاجة إيل منافـسة هـذا                   
 مـن   Pathwaysوهذا ما يقدمه لنا     .  العامل بكل ما ميتلكه من تكنولوجيا واستراتيجيات خمتلفة يف العمل         

ساعدنا علي املنافسة والعمل يف ظل التطور والتقدم املوجود يف العامل، حيـث أن              مهارات خمتلفة وإمكانيات ت   
Pathways                يعطينا جمموعة من املفاهيم اجلديدة وترفع من قدراتنا ومهاراتنا وذلك عن طريق إتباع طريقـة 

الطلبة هـم الـذين     خمتلفة ىف التدريس تعتمد أساسا على املناقشة واحلوار املتبادل بني الطلبة والدكتور وأيضا              
  .اختاروا احلضور وااللتزام يف هذا الربنامج حيث أنه ليس عملية إجبارية

  
أخريا وليس آخرا تتيح هذه الدورة الفرصة للتعرف على أشخاص جدد من جماالت خمتلفة فإا جتمـع مجيـع              

 تكوين صداقات   التخصصات واالهتمامات يف مكان واحد واإلنسان كائن اجتماعي وهو ىف حاجة دائمة إىل            
  .وإقامة عالقات جديدة

  
 حاولوا االستفادة قدر االمكان مما تعلمتوه، فالدورة اعطتنا         Pathwaysونصيحة أخرية لكل من حضر ىف       

طريقة تفكري جديدة وقامت بتوسيع مداركنا املختلفة فبالتاىل علينا ان ننمى هذه املهارات اجلديـدة وحنـاول                 
  .حىت ال نضيع جمهودنااالستفادة منها قدر االمكان 

  

  
  نرمين محمد
Class 4 



    بجامعة القاهرة  الدفعة األولى–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٨٠

  لقاء ووالء
  سبحان من رفع السماء بقدرة
  وتحير فى امرها العلماء

* * *  
  فى خلقه للكون أعظم عبرة
  آى يتعظ ويهتدى العقالء

* * *  
  فابحث فى خلق اهللا وانظر آرة
  وان تعيد البحث ال تجد أخطاء

* * *  
  خلق الحياة وصاغ أآرم صورة

  ن واسأل أحكم الحكماءلالنس
* * *  

  فالشمس ما فاتت بزوغا مرة
  أو تنزوى االرضين فى هوجاء

* * *  
  والمعجزات الكثر تبدو منارة
  زانت برفعة هديها العلياء

* * *  
  ونسائم االسراء تضفى روعة
  ال تحتويها قصائد الشعراء

* * *  
  ياخير خلق اهللا آنت مسرة
  للعالمين وانبل النبالء

  لسبع فيها سدرةيامن بلغت ا
  بمصاعد تخزى بها الجهالء

* * *  
  أرسلت تدعو الخلق خير رسالة

  وآنت فينا أعظم االمناء
* * *  

  ومضيت تنثر فى الحياة هداية
  وزهدت ملكا فاق آل ثراء

* * *  
  ولقد رسمت لنا الطريق وسنة
  مالت بسحر عبيرها االرجاء

* * *  
  صلى عليك اهللا أنت شفاعة

  سماءللخلق يوم تنادت اال
* * *  

  قد آنت لالسالم دوما نصرة
  وآشفت آل مكائد الجهالء

  

  ا
  

  أحمد محمد زآري
Class 2 


